Proiect de parteneriat Erasmus+ la Liceul Tehnologic de
Mecatronica si Automatizări Iași
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Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi este coordonatorul şi
beneficiarul singurului proiect de parteneriat Erasmus+ VET runda 2015 câştigat la nivelul
judeţului Iaşi. „TRAIning Transversal - Supporting Career Development and Research„ este
un proiect cu o valoare totală de 160.500 Euro, şi se va derula pe parcursul anilor 2015-2017,
sub coordonarea prof. consilier şcolar Daniela Robotă.
Alături de LTMA vor lucra specialişti din 5 instituţii din Europa: Archivio della
Memoria Roma-Italia, Frauenberatungsstelle Oberpullendorf – Austria, Burdur Il Milli Egitim
Mudurlugu – Turcia, Bluebook s.r.l. – Torino-Italia, ProEduca o.s. – Cehia.
Obiectivele proiectului sunt: crearea unui mecanism de dezvoltare, monitorizare şi
evaluare a competenţelor transversale pentru tinerii în căutarea unui loc de muncă prin
dezvoltarea unui model inovator, modular de tip blended (rotation) pentru asigurarea
dezvoltării competenţelor transversale. Proiectul îşi va propune includerea acestei abordări în
practicile educaţionale la nivele cât mai diverse, folosind mijloace IT şi informaţii relevante de
pe piaţa muncii pentru a creşte numărul şi calitatea programelor de formare pentru creşterea
angajabilităţii tinerilor
Formatorii şi trainerii vor urmări în mod special înţelegerea aprofundată a nevoilor de
formare în domeniul competenţelor transversale, dezvoltarea competenţelor pedagogice pentru
susţinerea procesului de învăţare şi folosirea informaţiile de pe piaţa muncii pentru
dezvoltarea unor programe noi de formare, la standarde înalte de calitate.
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Concret, activităţile principale ale proiectului vor cuprinde:
1. Derularea studiului de cercetare asupra competenţelor transversale (pregătire, colectare
date, interpretare calitativă şi cantitativă, raportare, concluzii)
2. Dezvoltarea celor 6 module folosind sistemul blended pentru competenţele transversale:
Modul 1: Comunicare interpersonală
Modul 2: Învăţarea învăţării
Modul 3: Competenţe sociale şi civice
Modul4 : Antreprenoriat şi iniţiativă economică
Modul 5: Diversitate culturală
Modul 6: Valori etice şi dezvoltare durabilă, bună guvernanţă
3. Testarea modulelor la nivel local şi internaţional prin programele de formare internaţională
de scurtă durată
4. Publicarea variantelor finale a Modulelor (platformă online, manual, metodologia pentru
sesiunile de lucru directe)
5. Implementarea planului de Diseminare şi Exploatare a rezultatelor
O prezentare a proiectului puteţi vizualiza aici
https://prezi.com/63y5qtmwwzrn/dezvoltarea-competentelor-transversale-pentru-sustinereaune/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
În perioada 19-20 Noiembrie 2015 a avut loc prima întâlnire transnaţională de proiect,
la Iaşi, în cadrul Liceului Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări. Partenerii au vizitat
şcoala, au înţeles contextul local şi necesitarea dezvoltării programelor de formare a
competenţelor transversale pentru tinerii din sistemul de învăţământ tehnic. În cadrul întâlnirii

au avut loc discuţii aprofundate cu privire la analiza comparativă a situaţiei în alte ţări
europene şi expertiza fiecărui partener în obţinerea rezultatelor finale pentru acest proiect.
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Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi pe:
Site-ul proiectului: http://www.trait-erasmusplus.com
Pagina de facebook: https://www.facebook.com/TRAITproject
Blog: http://trait-erasmusplus.blogspot.au/

