LICEUL TEHNOLOGIC MOTRU

,, COMPETENȚE PENTRU PIAȚA MUNCII VIITOARE !"

NR. 2020-1-RO01-KA102079224

Proiectul de mobilitate "ERASMUS+,COMPETENTE pentru Piata Muncii
Viitoare! " vine în întâmpinarea nevoii de mai multă învățare la locul de muncă
a elevilor Liceului Tehnologic Motru și de mai multă formare continuă pe
domeniul noilor tehnologii , a metodelor de predare și tehnicilor de învățare de
tip european a personalului didactic furnizor de formareVET.Are ca scop
creșterea calității educației și formării oferite de LTM și relevanței acestuia
pentru piața muncii moderne,actuale și viitoare și continuarea dezvoltării
dimensiunii europene în educație în direcția formării prin mobilități a
unor viitorilor absolvenți.
Obiectivele proiectului sunt:
O1.Echiparea unui nr.de 64 de cursanți VET înmatriculați în cadrul LTM cu
atitudini,cunoțtințe și abilități relevante pentru calificare, cu competențe
lingvistice, sociale prin învațarea la locul de munca în medii competitive, în
context internațional pentru a le crește sansele de angajare la absolvire.
O2.Dezvoltarea competențelor și expertizei a 8 cadre didactice din cadrul ariei
curriculare Tehnologii,(VET), prin job shadowing în contexte organizationale
diferite din alta țară in vederea adaptării metodelor de predare și formare la
complexitatea și evoluțiile rapide a nevoilor pieței muncii din domeniul lor de
specializare.
O3-Dezvoltarea de parteneriate durabile cu companii europene relevante pentru
domeniile ocupaționale pentru care oferim formare în vederea implementării
unor parcursuri de formare internaționale în pregatirea elevilor în scopul
optimizării capacității acestora de angajare la absolvire.
În liceul nostru elevii sunt pregătiți în vederea obținerii nivelului 3,4 pe baza
curriculumului național nou elaborat, în concordanță cu cerințele de pe piaţa
muncii.

Avînd în vedere că , potrivit Comisiei Europene, învățarea la locul de muncă s-a
dovedit deosebit de eficace în ceea ce privește furnizarea de
competențe relevante pentru piața forței de muncă, o mobilitate internatională le
oferă elevilor nu doar ocazia de a efectua cele 90 ore de practică prevăzute de
curriculum la companii și instituții din străinătate, la standarde europene ci
de a-și dezvolta în cele trei săptămâni de stagiu, abilități și competențe
profesionale care le va permite să concureze pentru locuri de muncă mai bune și
mai bine platite și, în același timp, accesul pe piața europeană a
muncii.Profesorii care predau cultura de specialitate în cadrul liceului au nevoie
să ia parte la seminarii,schimburi de experiență, să aibă acces la medii de
învățare,instituții de învățământ reprezentative,internaționale.
Domeniile de calificare/Calificările vizate de proiect sunt:Protecția mediului /
Teh.ecolog și protecția calității mediului,Industrie textilă/Teh.în industrie
textilă,Mecanică/Tehnician mecanic intreținere și reparații și Sudor,
Electromecanic/Tehnician electromecanic și Electromecanic utilaje și instalații
,Electronică și automatizări/Tehnician operator tehnică de calcul.
Parteneriatul este alcătuit din Colegiul Tehnic Motru, aplicant și organizație de
trimitere, JT Serwis Marcin Ladowski,Polonia, PC Clinics, INSA, ANEME
Portugalia, organizații de primire și Casa da Educacao și Futurum Coordination of EU Projects,organizații intermediare.
Activitățile proiectului se vor derula pe durata a 24 luni, cu stagii de pregătire
practică la locul de muncă de câte 3săptămâni/flux, structurate în 4 fluxuri a câte
16 participanți și 2 profesori însoțitori și activități de job shadowing cu durata
de 5 zile +2 de călătorie desfășurate în cadrul unor centre naționale de formare
din sistemul de învățământ portughez la care vor participa 8 cadre didactice .
Rezultatele așteptate:
a)64 de elevi cu cunoștințe, atitudini și abilități tehnice specifice calificării
aprofundate/extinse într-un context internațional, competențe lingvistice
considerabil îmbunătățite și un vocabular profesional în limba engleză la nivel
de utilizator elementar, competențe sociale și interculturale și experiența de
muncă, cuvânt prețios la angajare;
b) 8 cadre didactice VET cu competențe de analiză,selectare și utilizare a
metodelor de predare și tehnicilor de învățare de tip european,noilor tehnologii
în
instruirea
de
specialitate,lingvstică,de
lucru
în
echipe
multinaționale,Europass,credite transferabile;
c)2 MoU+ 3 partnership agreements, 8 LA ECVET;
d)o echipă de proiect cu performanțe în management de proiect;
e)angajabilitate și mobilitate ocupațională crescute, vor contribui la un impact
semnificativ la nivel de participant, școală,comunitatea locală și parteneriat;
Ne dorim ca prin implementarea acestuia, elevii Liceului Tehnologic
MOTRU să-și dezvolte o gândire europeană, să devină buni profesioniști,cu o
educație tehnică solidă, familiarizați cu piața muncii și cultura altor tări din UE

și să contribuim astfel la realizarea obiectivelor Strategiei Europene 2020 și
programului Erasmus.
Pe termen lung se va observa lărgirea rețelei de contacte internaționale cu
scopul dezvoltării de noi parteneriate, dezvoltarea dimensiunii europene în
cadrul institutiei, creșterea vizibilității prin diseminarea rezultatelor,
îmbunătățirea imaginii și nu în ultimul rând a calității serviciilor educaționale
oferite.
1.Mobilitate POLONIA WROCLAW- flux 3
PERIOADA de desfasurare :11.10.2021-29.10.2021
PARTENERI:
Japan Tech Serwis Marcin Ladowski - partener practica
Futurum - Coordination of EU Projects-Organizație intermediară

2.MOBILITATE LISABONA ,PORTUGALIA- flux 4
PERIOADA de desfasurare :29.11.2021-17.12.2021
PARTENERI:
PC Clinics/INSA -parteneri de practică pentru Electronica si
automatizari/Teh.operator tehnica de calcul si Protectia mediului /
Tehnician ecolog si protecția calității mediului -parteneri practica
Casa da Educacao- Organizație intermediară

Activitati culturale

