COLEGIUL TEHNIC ”TOMA N. SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
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Proiectul cu titlul ” PAȘI SPRE COMPETENȚE PROFESIONALE SPORITE ȘI
PRINCIPII EUROPENE DE MEDIU ÎN INDUSTRIA MOBILEI” , nr. 2016-1-RO01-KA102023710 se derulează pe o perioadă de 2 ani și are ca scop formarea profesională a elevilor în acord cu
noile cerințe de pe piata muncii și cu legislația europeană din domeniul lor de pregătire profesională,
astfel încât să le sporească șansele de angajare, să le crească perspectivele de carieră în domeniu, precum
și să le faciliteze dobândirea de experiențe de lucru relevante și utile în obținerea unui viitor loc de
muncă.
Plasamentul se adresează unui număr de 28 de elevi aflați în clasa a XI-a, calificarea tehnician designer
mobilă și amenajări interioare aflați în formare profesională inițială în cadrul Colegiului Tehnic ”Toma
N.Socolescu” Ploiești.
Proiectul răspunde nevoilor elevilor de a realiza pregătirea practică de specialitate într-un mediu de lucru
real, organizat după cerinţele standardelor europene, care să ofere soluţii moderne şi să folosească
materiale bio, în care calculatorul este folosit eficient iar cheltuielile pentru producerea mobilierului sunt
minime și nu în atelierele școlii care au o dotare învechită, neadecvată cerințelor actuale sau la agenți
economici care nu pun în aplicare sistemele de management pentru mediu și nu dispun de specialiști
bine pregătiți.
Parteneriatul transnațional este format din:
 COLEGIUL TEHNIC ”TOMA N.SOCOLESCU” PLOIEȘTI - beneficiar;
 CARPINTERIA LOS TRES JUANES DIN GRANADA- SPANIA ȘI MIG IRMAOS GOMES
BARCELOS-PORTUGALIA - organizații de primire;
 MEP EUROPROJECTS GRANADA, SPANIA ȘI AMIGOS DE MOBILIDADE BARCELOS,
PORTUGALIA - organizații intermediare.
Obiectivele proiectului:
O1- Dezvoltarea, completarea şi îmbunătăţirea competenţelor, abilităţilor și cunoștințelor profesionale
pentru o mai bună inserție pe piața muncii, prin dobândirea experienței de muncă într-un mediu de
lucru european conectat cu domeniul lor de pregătire
O2-Îmbunătățirea competențelor personale, competențelor de comunicare și cooperare în relațiile de
muncă, a competențelor cultural,lărgirea orizontului cultural pentru a deveni mai mobili, mai flexibili,
mai competitivi și pentru a realiza importanța învățării pe tot parcursul vieții.
O3-Crearea unor parteneriate care să faciliteze contactul cu piața muncii europene și să ancoreze școala
în realitățile tehnologice și profesionale din domeniu de pregătire al elevilor.
Mobilitatea se va desfășura în 2 fluxuri, primul în ianuarie 2016 în Spania și al doilea în ianuarie 2017 în
Portugalia.
Proiectul ar oferi soluții pentru realizarea pregătirii practice în firme cu un înalt grad de tehnologizare,
care folosesc materiale şi soluții cu respect pentru natura, contactul cu profesioniști cu un înalt nivel de
calificare, care folosesc computerul în dimensionarea şi stabilirea de soluţii constructive, corelarea
programei școlare cu cerințele pieței muncii, instruire practică atractivă, eficientă, adaptată nivelului lor
de asimilare, abilitati legate de pregatirea pentru integrarea la locul de munca si tranzitia de la scoala la
locul de munca, deprinderi de lucru si dezvoltarea de valori si atitudini care să înlesneasca accesul spre
alte niveluri de calificare si adaptarea la cerintele pietei muncii, experiente de lucru reale, pentru a‐și
construi o imagine claradespre oportunităţi de cariera, dezvoltarea competentelor lingvistice,
culturale,sociale.
Rezultate imediate:
1.Competenţe şi abilităţi profesionale, dobândite de către cei 28 de participanţi, specifice profesiei alese
de Tehnician design mobilă şi amenajări interioare

COLEGIUL TEHNIC ”TOMA N. SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Strada GH. GR. CANTACUZINO, nr 328, Judetul PRAHOVA
Telefon/ Fax 0244552251
tsocolescu@yahoo.com

2.Imbunătățirea abilităților de comunicare într-o limbă străină, culturale, comportamentale şi de lucru în
echipă în context internaţional
3.Dezvoltarea abilităților antreprenoriale
4. Dobândirea certificatului Europass Mobility care facilitează mobilitatea participanților și crește
șansele de angajare
5. 2 DVD-uri care sa conţină exemple de bune practici din timpul stagiului de practică al elevilor
participanţi (unul aspecte din Spania, celălalt din Portugalia)în scopul folosirii acestuia la orele de
specialitate de către profesorii de specialitate
6.Culegere de fișe de lucru din perioada practicii
7.Expoziţii de fotografii cu aspecte din perioada de stagiu
8.Realizarea unei broșuri ”Norme de mediu pentru producerea mobilierului”
9.Încheierea unor acorduri de parteneriate cu partenerii de proiect
Pe termen lung
10.Utilizarea ECVET pentru a asigura transparența calificării în diverse state, în scopul recunoașterii și
transferului rezultatelor dobândite ale învățării.
11.Facilitarea gasirii unui loc de munca si realizarea propriei afaceri în domeniul construcției mobilei
12.Ridicarea prestigiului scolii si cresterea motivatiei elevilor in perspectiva deschiderii de noi
oportunitati de participare la stagii de formare profesionala in straintate;

