Prof. consilier şcolar Robotă Daniela
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PENTRU COOPERAREA EUROPEANĂ
AN ŞCOLAR 2015-2016
Activităţi realizate
Indicatori de realizare
Aspecte pozitive in
cadrul activităţii
Coordonare europeană a proiectului
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 –
Turcia, partener

Semnarea contractului de finanţare cu ANPCDEFP
Participarea la întâlnirea de contact în vederea
managementului de proiect, Bucureşti, Octombrie
2016 (prof. Toma Mihaela, director, prof. consilier
şcolar Robotă Daniela, manager de proiect)
Semnarea contractelor de finanţare între LTMA şi
partenerii europeni (5 contracte semnate)
Organizarea primei întâlniri transnaţionale de proiect
la Iaşi (noiembrie 2016) cu participarea
reprezentanţilor cheie din cadrul tuturor instituţiilor
partenere
Organizarea managementului de proiect (decizii
echipă de proiect, contracte de muncă, management

- 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
- asimilarea

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

- cointeresarea şi

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

financiar)
Diseminarea iniţială a proiectului în mass-media
locală şi online
Stabilirea coordonatelor de colaborare cu parteneri
locali: Asociaţia pentru Sprijinirea Iniţiativelor
Educaţionale, ROIS şi Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei Iaşi
Stabilirea şi respectarea calendarului detaliat al
activităţilor, conform aplicaţiei de proiect
Primirea şi derularea vizitei de control din partea AN
– aprilie 2016
Realizarea unei activităţi de diseminare cu
stakeholderii relevanţi din afara instituţiei (aprilie
2016)
Pregătirea şi derularea activităţilor specifice pentru
produsul intelectual 1 (IO1) conform calendarului de
activităţi
Participarea la a 2-a întâlnire transnaţională de
proiect la Roma (organizaţia gazdă: Archivio della
Memoria) – participant: Robotă Daniela, responsabil
proiect
Pregătirea activităţilor specifice pentru produsului
intelectual 2 (IO2) conform calendarului

permanentă de lucruri implicarea altor cadre
noi care corespund
didactice pentru
nevoilor instituţiei
accesarea programului
Erasmus+ (atât KA1 cât
- adaptarea la
şi KA2)
standarde europene
- dezvoltarea
- îmbunătăţirea
parteneriatelor cu
implicării instituţiei şi instituţii similare (şcoli
a membrilor
tehnice) din Europa şi
echipelor de proiect
alte tipuri de organizaţii
implicate în educaţie
- colaborarea
fructuoasa în cadrul
- dezvoltarea
parteneriatelor locale parteneriatelor locale în
sub umbrela
domeniul tehnic,
europeană
formare profesională a
cadrelor didactice şi a
- continuarea
elevilor, în vederea
implicării în
cooperării la nivel
programul Erasmus+ european

Realizarea tuturor materialelor specifice proiectului şi
a dosarelor de proiect, conform procedurii
Informare cu privire la programul
Erasmus+ şi Apelul Naţional la
Propuneri de proiecte, runda 2016
şi realizare materiale specifice
Participare la webinarele naţionale de
informare cu privire la programul
Erasmus+ organizat de ANPCDEFP

Informarea s-a realizat în cadrul Liceului Tehnologic
de Mecatronică şi Automatizări
Sesiune online de întrebări şi răspunsuri pentru noile
propuneri de proiecte Erasmus+, runda 2016
(ianuarie 2016)
Sesiune online de întrebări şi răspunsuri pentru
evaluarea proiectelor Erasmus+, KA1 (iunie 2016)

Participare la întâlnirea de instruire
pentru contractarea şi derularea
proiectelor de parteneriat KA2, runda
2015

Octombrie 2015
Participanţi: Mihaela Toma, reprezentant legal,
Daniela Robotă, responsabil proiect
Diseminarea proiectului câştigat

Elaborarea aplicaţiilor de proiecte
pentru programul Erasmus+, acţiunea
KA1 – mobilitate şcolară

Depunerea online a aplicaţiei de proiect KA1 –
Educaţie Şcolară „Educaţia în afara clasei şi a şcolii –
o necesitate pentru învăţământul tehnic românesc”
Lucrul, în echipe de proiect europene, la noile
aplicaţii pentru acţiunea KA2 – parteneriate. (termen
limită unic european 31 martie 2016)
Proiecte de parteneriat depuse:
KA2 Adult Education– „Be a Change - invest
socially”, - coordonator Polonia
KA2 Adult Education – „Arboreal Futures”, coordonator UK
KA2 VET – „Robotics, Automation Careers in
Engineering in the 21 Century” – coordonator, UK

