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"O EUROPA A MESERIILOR: TRECUT ŞI VIITOR"

Descrierea proiectului:
MOTIVELE PENTRU CARE A FOST CONCEPUT:
-

-

Orientarea elevilor la sfârşitul ciclului este de multe ori greşit înţeleasă şi/sau
experimentată de un anumit număr de elevi şi părinţi. Obiectivul proiectului este să îi
ajute pe elevi să perceapă într-o manieră diferită “meseria” lor de licean, de elev, să se
proiecteze într-un anumit statut profesional.
Activităţile propuse elevilor fac legătura între şcoală, cercetare şi întreprinderi în
scopul favorizării reuşitei pentru fiecare elev vizat. Proiectul trebuie să fie ghidat întro manieră transnaţională care, prin activităţile sale trebuie să îi facă pe elevi conştienţi
că în UE sunt premise numeroase perspective de carieră, facilitate în cadrul viitoarei
lor orientări.

OBIECTIVE URMĂRITE:
-

-

-

Să permită fiecărui elev să meargă cât mai departe în demersul său de orientare şi să
reuşească, în funcţie de competenţele sale, să amelioreze colaborarea la nivel intern cu
părinţii şi alte părţi implicate;
Să faciliteze tranziţia elevilor defavorizaţi între lumea educaţiei şi lumea muncii şi
evitarea, pentru unii dintre ei, a abandonului şcolar;
Să reducă diferenţele de acumulare de cunoştinţe, care afectează elevii proveniţi din
medii defavorizate, cu mai puţine posibilităţi. Procentajul elevilor proveniţi din
categorii socio-profesionale defavorizate este foarte importantă în fiecare şcoală;
Ameliorarea accesului, a participării şi a performanţei educaţiei, formale şi
nonformale, evitarea abandonării şcolii.

NEVOI IDENTIFICATE - PROIECTUL ESTE REALIST PENTRU CĂ:
-

-

-

Acum, toate ţările partenere le propun elevilor activităţi de orientare, dar ele sunt
dispersate şi locale. Proiectul de parteneriat permite corelarea acţiunilor locale la
nivelul şcolii, înscrierea lor în proiectele şcolii şi, mai mult decât atât, reciprocitatea
experienţelor la nivel European;
El corespunde profilului elevilor, sunt implicaţi elevi cu dificultăţi sau din Centrul de
plasament, al căror parcurs familial este în corelare cu problemele şcolare, elevii în
regres şcolar sau cu risc de abandon;
Se înscrie în politica şcolară în Franţa şi Italia, face parte din priorităţile şi obiectivele
de lucru în Spania, în România face parte din PDI;

-

-

Se înscrie în politica naţională punerea în practică a parcursului informatic de
orientare, de descoperire a mediului economic si profesional;
El implica elevii intre 13-15 ani, varsta la care se proiecteaza orientarea profesionala
in toate tarile din proiect;
Este masurabil in masura in care toti elevii trebuie sa isi aleaga o orientare la sfarsitul
gimnaziului si putem urmari evolutia paralelismului intre optiunile familiei si ale
elevului, orientarea efectiva aleasa de catre adulti la sfarsitul scolarizarii;
Are o durata bine determinata in timp: 2 ani, interval suficient pentru a putea sa puna
in practica activitatile si sa le parcurgem cu bine, fara a destabiliza elevii si echipele
implicate;

NEVOI TEHNICE:
-

In fiecare tara, intervalul de o ora si jumatate pe saptamana este atribuit parteneriatului
in cadrul programului elevilor si al profesorilor;
Secventa Erasmus este prevazuta in asa fel incat schimburile de informatii pe skype sa
poate fi realizat;
Volumul de munca al elevului nu este excesiv, activitatile alterneaza: lucrul in scoli,
schimburile de informatii pe skype sau email, vizita in strainatate, interventia
profesionistilor.

INOVATIA ACESTUI PROIECT:
-

Noutatea acestui peoiect: tematica propusa de proiectul nostru are o dimensiune
europeana, in masura in care elevii trebuie sa devina actori in viata lor ulterioara
pentru a reusi parcursul lor de orientare profesionala. Majoritatea elevilor participa rar
la un schimb lingvistic, la o calatorie in cadrul scolilor, la intalniri cu europeni.
Actiunile derulate in cadrul scolii sunt intotdeauna la nivel local. Activitatile propuse
elevilor se bazeaza pe practici nationale diverse, pe care elevii le impartasesc ulterior
intre ei, cu scopul de a pune in practica rezultatele comune.

ACEST PROIECT PERMITE:
Elevilor:
-

Sa se proiecteze intr-o viata profesionala deschisa catre Europa, sa faca intalniri cu
profesionistii in strainatate, sa cunoasca in mod concret posibilitatile si ofertele de
lucru posibile in diferite tari, sa creasca posibiliatile in a gasi o formare profesionala
adaptata, un traseu universitar, o meserie, sa intalneasca corespondentul din strainatate
si sa impartaseasca din experientele lor comune, sa actioneze impotriva prejudecatilor
si in favoarea cetateniei europene, sa-i faca pe elevi constienti de valoarea muncii.

Diferitelor echipe ale scolii:
-

Sa se implice in totalitate in proiectul institutiei, sa ii incurajeze pe elevi in invatarea
limbilor straine.

Parintilor elevilor:
-

Sa-i indrume in mod eficient asupra orientarii viitoare a copilului lor, sa valorizeze
activitatile sale, sa-l insoteasca si sa-l incurajeze in activitatile lui viitoare.

Comunitatii:
-

In scopul de a participa activ la viata sociala, sa faca orasul cunoscut si zona in care
scoala activeaza, scolilor partenere.

Proiectul vine sa coreleze activitatile dispersate si sa le dea o dimensiune europeana.

TARILE PARTICIPANTE IN PROIECT:
Franta, Romania, Spania lucreaza impreuna din septembrie 2014, intr-un proiect neoficial,
interdisciplinar, cu tema “Meserii in Europa”. Turcia si Italia s-au alipit pentru ca:
-

O parte dintre activitatile propuse reprezinta obiectivele scolilor lor;
Au experienta in proiecte europene;

COOPERARE SI COMUNICARE INTRE PARTENERI
Cooperare intre parteneri:
-

-

Fiecare elev va avea un corespondent in fiecare tara partenera, o comunicare regulata
este prevazuta de la inceputul proiectului atat individual cat si in echipe, cu scopul de
a alege sa afiseze rezultatele pe site, sa satisfaca asteptarile unora si ale celorlalti cu
ocazia mobilitatilor;
Reuniunile transnationale – sunt prevazute la intervale regulate.

Comunicarea cu celelalte parti implicate in proiect:
-

Afisarea regulata a rezultatelor activitailor pe holuri, in centrele de documentare;
Invitatii la reuniuni de prezentare a proiectului cu parintii, comunitatea, presa;
Prezentarea rezultatelor cu ocazia organizarii serilor Erasmus;

REUNIUNI TRANSNATIONALE PREVAZUTE:
NOIEMBRIE 2015 – FRANTA
MAI 2016 – ROMANIA
OCTOMBRIE 2016 – TURCIA
FEBRUARIE 2017 – ITALIA
MAI 2017 – SPANIA

REZULTATE ASTEPTATE:
Tangibile:
-

Site-ul parteneriatului: articole, documente, fotografii, filmari incarcate pe site pe
masura activitailor realizate;
Jurnalul European de orientare profesionala: fise cu diplomele europene, fise ale
universitatii;
“Micul intlligent”individual- vocabularul tarilor europene, retete de bucatarie, expresii
uzuale;
Seri Erasmus.

Intangibile:
-

Pentru elevi: sa obtina competente de lucru pe calculator, obtinerea unei scurte
descrieri orale intr-una din limbile proiectului, ameliorarea calitatii exprimarii scrise;
Pentru profesori: imbogatirea experientei pedagogice, o mai buna cunoastere a
sistemelor educative europene, dinamica a mobilitatii europene de formare;
Pentru scoli: sa intareasca imaginea de dinamism si de deschidere catre institutii
partenere din Europa.

