Coordonator: Prof. consilier şcolar Robotă Daniela
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PENTRU COOPERAREA EUROPEANĂ
AN ŞCOLAR 2016-2017
Activităţi realizate
Indicatori de realizare
Aspecte pozitive in
cadrul activităţii
Coordonare europeană a proiectului
de parteneriat strategic VET
TRAIning Transversal - Supporting
Career Development and Research
ID European: 2015-1-RO01-KA20201584
Perioada: 01.10.2015 – 01.10.2017, 24
luni
Buget total: 160.500 EUR
Parteneri:
Liceul Tehnologic de Mecatronica si
Automatizari – România, coordonator
Archivio della Memoria – Italia,
Roma, partener
Frauenberatungsstelle Oberpullendorf
– Austria, partener
Burdur Il Milli Egitim Mudurlugu –

Organizarea managementului de proiect pentru anul 2
(management financiar, management organizaţional)
Diseminarea de etapă a proiectului în mass-media
locală şi online
Stabilirea şi respectarea calendarului detaliat al
activităţilor, pentru anul 2 de proiect conform aplicaţiei
de proiect
Realizarea raportării la 6 luni şi centralizarea
rapoartelor partenerilor (septembrie 2016)
Pregătirea şi transmiterea raportului intermediar al
proiectului către Agenţia Naţională (noiembrie 2016)
Finalizarea produsului intelectual 1 IO1 şi publicarea
acestuia pe siteul proiectului. Traducerea în limbile
naţionale a materialului.

- schimb de
experienţă valoros
cu participanţi din
ţară şi străinătate
interdisciplinaritate
şi inovaţie în
abordarea educaţiei
şi dezvoltării
competenţelor cheie
- consolidarea
reţelelor din care
face parte instituţia
la nivel naţional şi
european

Aspecte ce trebuie
îmbunătăţite in cadrul
activităţii
- organizarea locală a
activităţilor în cadrul
proiectelor şi
armonizarea acestora cu
programul şcolii
- îmbunătăţirea
activităţilor de
diseminare la nivelul
instituţiei, local şi
regional

Turcia, partener
Bluebook s.r.l. – Italia, Torino,
partener
ProEduca o.s. – Cehia, partener

Realizarea primei activităţi transnaţionale de învăţare
C1 – Torino. Participanţi: Dana Robotă, Mihaela
Toma, Maricica Matei, Oana Boghiu (noiembrie 2016)
Realizarea activităţilor de diseminare continuă cu
stakeholderii relevanţi din afara instituţiei (decembrie
2016)
Pregătirea şi derularea activităţilor specifice pentru
produsul intelectual 2 (IO2) conform calendarului de
activităţi
Conferinţă Skype cu partenerii (ianuarie 2017)
Realizarea activității transnaționale de învățare C2 –
Oberpullendorf. Participanți: Robotă Daniela, Matei
Maricica, Homutescu Claudia (martie 2017)
Finalizarea modulelor de învățare M1…M6 în limba
engleză și apoi traducerea lor finală în toate limbile
naționale
Conferință Skype cu partenerii (aprilie 2017)
Realizarea manualului cu activități practice (engleză și
traducere în limbile naționale)
Realizarea evenimentului de multiplicare – conferința
finală a proiectului la Primăria Iași, 9 iunie, 150 de
participanți, eveniment inclus in FIE ediția 2017.
Pregătirea produselor finale conform calendarului de
activități
Participarea la întâlnirea organizată de ANPDEFP în
vederea instruirii pentru raportarea finală (iunie 2017)
Realizarea tuturor materialelor specifice proiectului şi a
dosarelor de proiect, conform procedurii
Menţinerea corespondenţei constante cu Agenţia
Naţională în ceea ce priveşte managementul proiectului

- asimilarea
permanentă de
lucruri noi care
corespund nevoilor
instituţiei
- adaptarea la
standarde europene
- îmbunătăţirea
implicării instituţiei
şi a membrilor
echipelor de proiect
- colaborarea
fructuoasa în cadrul
parteneriatelor
locale sub umbrela
europeană
- continuarea
implicării în
programul
Erasmus+

- cointeresarea şi
implicarea altor cadre
didactice pentru
accesarea programului
Erasmus+ (atât KA1 cât
şi KA2)
- dezvoltarea
parteneriatelor cu
instituţii similare (şcoli
tehnice) din Europa şi
alte tipuri de organizaţii
implicate în educaţie
- dezvoltarea
parteneriatelor locale în
domeniul tehnic,
formare profesională a
cadrelor didactice şi a
elevilor, în vederea
cooperării la nivel
european

Participare ca partener în cadrul
proiectului de parteneriat strategic
VET KA202-024423 Robotics,
Automation Careers in Engineering
for 21st Century (RACE21) 20162019
Parteneri:
Northern Regional College – UK
(coordonator)
LTMA – România
ProEduca – Czech Republic
AVEA – Portugalia
KAO – Finlanda
ITIS E Mattei – Italia
D Castelao – Spania

Studierea proiectului după aprobarea proiectului şi
alcătuirea echipei locale de proiect
Stabilirea calendarului preliminar al activităţilor
Participarea la prima întâlnire transnaţională de proiect
la Belfast, Octombrie 2016. Participanţi: Dana Robotă,
Mihaela Toma, Constantin Gavril
Diseminare proiectului la nivelul şcolii (noiembriedecembrie 2016)
Diseminarea proiectului la nivel judeţean în cadrul
Săptămânii Europene a Competenţelor Profesionale
(decembrie 2016)
Pregătirea listei potenţialelor companii pentru studiile
de caz
Participarea la prezentarea BMT, Delphi, Total Gaz în
cadrul şcolii. Interviu cu invitaţii din partea firmelor.
Pregătirea studiilor de caz conform cerințelor agreate la
nivelul parteneriatului
Organizarea și participarea la întâlnirea transnațională
de învățare din Vigo, Spania (blended mobility event)
Participanți: profesor Gavril Constantin, elevi: Popa
Petronel (clasa a X-a), Sam Alexandru (clasa a XI-a
A), Postovanu Alexandru (clasa a X-a) – mai 2017
Organizarea și participarea la întâlnirea de management
din Aveiro, Portugalia: participanți: Robotă Daniela,
Matei Maricica (iunie 2017)
Realizarea materialelor specifice proiectului şi a
dosarelor de proiect, conform procedurii

Participare ca partener în cadrul
proiectului de parteneriat strategic
Adult Education „Arboreal Futures”,
ID european 2016-1-UK01-KA204024491, 2016-2018
Parteneri:
Pathways Inspirational Development
CIC, Wales UK (coordonator)
LTMA – Romania
Kauno apskrities viesoji biblioteka of
Kaunas – Lithuania
OSKA z.s. of Kohoutov – Czech
Republic
Istituto Culturale Relazioni
Euromediterranee (ICRE) – Italia
Participare ca partener în cadrul
proiectului de parteneriat strategic
Adult Education „Be a Change invest socially”
2016-1-PL01-KA204-026738
Parteneri:
Fundacja ”Parasol”, Polonia
(coordonator)
LTMA – Romania
E-SENIORS: INITIATION DES
SENIORS AUX NTIC
ASSOCIATION – Franţa
Lentamente Società Cooperativa
Agricola – Italia

Studierea proiectului după aprobarea proiectului şi
alcătuirea echipei locale de proiect
Stabilirea calendarului preliminar al activităţilor
Diseminare proiectului la nivelul şcolii (noiembriedecembrie 2016)
Participarea la prima întâlnire transnaţională de proiect
(Februarie 2017) la Bishops Castle, UK. Participanţi:
Dana Robotă, Mihaela Toma
Stabilirea unor obiective pentru activitățile locale:
lucrări de întreținere uzuală a livezii, lucrări de plantare
(toamnă 2017), lucrări de îmbunătățire a peisajului și a
spațiului din livadă, activități educative în livadă
Vizite în Iași – arbori celebri și povestea lor (crearea
unor materiale de prezentare a acestora)
Participare la Street Delivery Iași – Grădini posibile
Explorarea unor povești locale legate de copaci,
grădini, spații verzi, parcuri
Studierea proiectului după aprobarea proiectului şi
alcătuirea echipei locale de proiect
Stabilirea calendarului preliminar al activităţilor
Diseminare proiectului la nivelul şcolii (noiembriedecembrie 2016)
Participarea la prima întâlnire de management –
Februarie 2017 la Poznan, Polonia. Participanți: Robotă
Daniela, Toma Mihaela
Pregătirea informaţiilor conform cerinţelor
coordonatorului cu privire la situaţia întreprinderilor
sociale în România şi în Iaşi
Realizarea unor mini studii de caz – Cuib, Adv –
UtilDeco, Redu (interviuri, vizite, discuții, foto) și
traducerea acestora în limba engleză

Pathways: Inspirational Development
C.I.C.

Pregătirea unor materiale informaționale și a unui
suport de curs pentru propunerea unui modul de
pregătire pe acest subiect în cadrul CCD Iași

Elaborarea aplicaţiilor de proiecte
pentru programul Erasmus+, acţiunea
KA2 – parteneriate strategice

Scrierea și depunerea online a aplicaţiei de proiect de
Parteneriat strategic VET Flip your classes through
multimedia enriched apprenticeship simulations and
develop e-skills for VET teachers and students to
enhance youth employability în calitate de coordonator
și în parteneriat cu EuroEd Iaşi

