POVESTE DE SUCCES ‐ VET
European Vocational
Skills Week- 08.12.2016
Modalităţi de dezvoltare la
standarde europene a
competenţelor profesionale, ale
elevilor din cadrul unităţilor
şcolare cu profil tehnic,
domeniul de activitate –
prelucrarea lemnului.

Organizat de Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeş împreună cu elevii participanţi
la proiectului de mobilitate VET ”Mobilitate transnaţională pentru formarea profesională a
tinerilor lucrători în lemn” din cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea KA1, mobilităţi VET,
derulat prin Agenţia Natională pentru programe comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, 2014-1-RO01-KA102-001005,
evenimentul a prilejuit un schimb de experienţă, o discutie detaliată asupra necesităţii
dobândirii de noi competenţe profesionale compatibile cu cerinţele pieţii de muncă europene.
PREZENTARE - Munteanu Aluniţa –
Proiect de mobilitate VET, ”Mobilitate
transnaţională pentru formarea profesională
a tinerilor lucrători în lemn”
din cadrul
Programului Erasmus+, +, Acţiunea KA1,
derulat prin Agenţia Natională pentru
Programe
Comunitare
în
Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale din
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale,
2014-1-RO01-KA102-001005,
GranadaSpania - Liceul Tehnologic Forestier
Curtea de Argeş.

PREZENTARE - Ionescu Elena - ”Formarea
cadrelor didactice în domeniul evaluării
competențelor profesionale” - Vizită de studiu
în Austria - Liceul Tehnologic ,,Constantin
Brâncuşi” Piteşti.

PREZENTARE - Mânzatu Nicoleta –
Noi metode de predare învăţare, în
vederea dezvoltării de noi competenţe
profesionale elevilor din ÎPT – Program
Leonardo – Franţa - Liceul Tehnologic
,,Constantin Dobrescu” Curtea de
Argeş.

Suseanu Ioana –;
Prezentare
proiect - Erasmus +, "European
ART' MONY" - 2016 - Colegiul
Tehnic Câmpulung.

Grigorescu Andrei - Prezentarea noilor
materiale executate de elevi în cadrul atelierului
şcoală pentru lărgirea bazei materiale a
laboratorului ,,Lemnul în istoria civilizaţiei
lemnului”- (machete, lucrări de artă, obiecte
tradiţionale din lemn, ceremonia de sfinţire a
unei troiţe sculptate în curtea laboratorului).

PREZENTARE - Grigorescu Andrei
- Eficientizarea bazei materiale în
vederea dezvoltării competenţelor
profesionale a elevilor din cadrul
Liceului
Tehnologic
Forestier
Curtea de Argeş – profil tehnic,
domeniul de activitate – prelucrarea
lemnului.

Ne bazăm pe munca şi rezultatele
unității şcolare – LTF C de Argeş – în
pregătirea elevilor pentru dobândirea
de competențe profesionale necesare
activităților specifice unității noastre
economice. – ing. C Zamfira –
reprezentant SC Foresta SA

Cei patru ani de studiu în
cadrul în cadrul Liceului
Tehnologic
Forestier
Curtea
de
Argeş,
participarea în programul
Erasmus + din Granada –
Spania, m‐a ajutat la
dobândirea
unor
deprinderi şi priceperi
utile în activitatea pe care
o
desfăşor
după
absolvirea clasei a XII a,
într‐o țară europeană.
Bolnavu
Ştefan
–
absolvent LTF C de Argeş,
program
participant
Erasmus+

Colaborarea dintre Liceul Tehnologic Forestier Curtea
de Argeş şi Asociația Producătorilor de mobilă din
România a început de foarte mulți ani, s‐a materializat
prin patru simpozioane de specialitate numai în ultimii
trei ani, prin preluarea şi publicarea unor articole de
specialitate şi a exemplelor de bună practică ale
catedrei de prelucrare a lemnului în revista națională
de specialitate ,,MOBILA”.
Ing. Mircea Vlad –
reprezentant APMR – Bucureşti.
Simpozionul a prilejuit realizarea unui
real schimb de experiență între cele şase
unități
şcolare
implicate
în
implementarea unor proiecte europene.
Experiența fiecăruia va ajuta la accesarea
de noi fonduri cu finalitate decisivă în
dobândirea de competențe profesionale.
prof. M Dicu, director Liceul Tehnologic
Forestier Curtea de Arges

Consider că rezultatele implementării
proiectului de mobilitate VET, ”Mobilitate
transnațională pentru formarea profesională
a tinerilor lucrători în lemn”
din cadrul
Programului Erasmus+,
Acțiunea KA1,
rezultatele încadrării în câmpul munci a
absolvenților, constituie o dovadă a dobândirii
la standarde europene a competențelor
profesionale.‐
ing
Grigorescu
Andrei,
coordonator
implementare
proiect
Erasmus+.

Aprecieri presa locală:
vocational‐de‐la‐forestier

http://argesexpres.ro/index.php/actualitate/12739‐lauda‐competentei‐la‐simpozionul‐

