Agenda Conferinței
13,00 – 13,15 - înregistrarea invitaților
13,15 – 13,30 – deschiderea evenimentului
Cuvânt de deschidere – DARI Toma – inspector
școlar general adjunct
Erasmus+ VET în județul Sălaj/Noutăți 2019 –
Natalia Aida POP – inspector școlar
pentru proiecte educaționale
13,30 – 14,00 – exemple de bună practică.
14,15 – 14,45 – ateliere VET
(mobilități/consorții/parteneriate)
14,45 – 15,00 – concluzii

Proiecte de parteneriat strategic VET derulate în anul şcolar 2017-2018
Nr.
Denumire instituţie
Crt.

1

Liceul Tehnologic
„Mihai Viteazul”
Zalău

2

Colegiul Tehnic
”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău

Număr de
referință

Titlu proiect

Tip de
proiect

Coordonator
Partener

2015-It01Ka202-004728

Erasmus+
K2,
Go To Work In Europe
Partener
parteneriat
strategic

2015-It01Ka202-004728

Erasmus+,
K2,
Go To Work In Europe
Partener
parteneriat
strategic

licee tehnologice sălăjene implicate în proiecte ERASMUS+

ACȚIUNEA KA1-PROIECTE DE MOBILITATE VET
1. Liceul Tehnologic "Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei
Șimleu-Silvaniei - Oportunități de instruire în exploatarea
automobilului pentru mecanicii auto prin programul
Erasmus+ , 29.619,00 euro
2 Liceul Tehnologic Nr.1 Nușfalău–coordonator
Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna
Liceul Tehnologic”Ioachim Pop” Ileanda
Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Hida, Noi și Erasmus+
pentru un viitor mai bun! , 163.828,00 euro
Total: 193.447,00 euro

Proiecte VET în Sălaj-2018-2019

PRIORITĂŢILE EUROPENE ÎN CONTEXT NAŢIONAL






Prioritate orizontală: - Incluziunea socială
Priorităţi specifice pe domenii/sectoare-VET:
1. În domeniul formării profesionale, prioritate va fi acordată dezvoltării de
parteneriate cu angajatorii, parteneriate care au ca scop promovarea
învăţării bazate pe muncă/activitate practică în toate formele sale, inclusiv
învăţământul dual, cu o atenţie specială acordată formării ucenicilor, prin
implicarea partenerilor sociali, companiilor şi organizaţiilor/instituţiilor care
oferă formare profesională şi cu un interes specific pe dimensiunea locală şi
regională, pentru a produce rezultate concrete la bază.
2. Crearea oportunităţilor pentru formarea iniţială şi continuă a
profesioniştilor în domeniul VET și a personalului administrativ responsabil
de dezvoltarea trategică a instituțiilor VET sau de dezvoltare curriculara.
Prin profesioniști în domeniul VET se înțelege: profesori de discipline VET,
formatori de profesori VET, mentori (atât din şcoli, cât şi de la locul de
practică al elevilor) - pentru proiecte de mobilitate

Noutăți 2091

Personalul administrativ responsabil de dezvoltarea strategică a
instituțiilor VET cuprinde, dar nu este limitat la:
 directori,
 membri ai Consiliului de Administratie – indiferent de specializarea
acestora sau materia pe care o predau,
 responsabili cu dezvoltarea proiectelor de mobilitate sau proiectelor
europene,
 responsabilii de organizarea stagiilor de practică.
Mobilitatea acestora trebuie să fie clar legată de dezvoltarea
instituțională și poate cuprinde, dar nu este limitată la: schimburi de
experiență și know-how sau perioade de observare la alte organizații din
domeniu sau de pe piața muncii (companii).
În urma acestor mobilități, participanții trebuie să îmbunătățească sau
să dobândească atitudini și competențe aplicabile în activitatea de
dezvoltare strategică a organizației din care provin.

Noutăți 2019







O atenţie specială va fi acordată actualizării şi dezvoltării de materiale şi
instrumente digitale de învăţare în domeniul VET, pentru proiecte de
parteneriat strategic
NB: în acest sens subliniem că încurajăm candidaţii să cuprindă în
proiectele de mobilitate pentru personal şi posibilitatea finanţării de
mobilităţi în România, ale personalului din companiile din străinătate cu
care există relaţii de parteneriat (posibilitatea este prevăzută în Ghidul
Programului).
TERMENE LIMITĂ
KA1 05.02.2019 ora 12.00 (ora Bruxelles-ului
KA2 21.03.2019, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului





Noutăți 2019

SITE OFICIAL: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
SITE ERASMUS+: www.erasmusplus.ro
SITE EURODESK: www.eurodesk.ro,www.eurodesk.eu
PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINERET:
http://europa.eu/youth/splash
https://europa.eu/youth/RO_ro
Programul internaţional JUNIOR ACHIEVEMENT
http://www.jaromania.org
PROGRAME DIN FONDURI STRUCTURALE POCU /POR
www.fonduri-structurale.ro/
PROGRAME DIN FONDURI SEE: www.eea4edu.ro
COMISIA EUROPEANA: http://ec.europa.eu/
FINANTARE EUROPEANA: http://www.finantare.ro/
MENCŞ: http://www.edu.ro/

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE: http://www.fonduriue.ro/

Sitografie:



SCHOOL EDUCATION GATEWAY (SEG)
Portal pentru căutare cursuri , job shadowing,
(mobilitate KA1) și parteneri (KA2)
 OTLAS -Portal pentru căutare de parteneri de
proiecte Erasmus+ în domeniul tineretului
 EPALE: - Portal pentru căutare de parteneri de
proiecte Erasmus+ în domeniul educaţia
adulţilor
 eTWINNING: www.etwinning.ro
(diseminare,parteneri/proiecte online)


Instrumente on line pentru proiecte

Mulțumim pentru participare!

