LICEUL TEHNOLOGIC „PUSKÁS TIVADAR „ SZAKKÉPZŐ LíCEUM
537090 Ditrău, str. Libertăţii, Nr.4, jud. Harghita
Tel./fax:(+4)0266-353167 www.puskas.ro e-mail: tivadar.puskas@gmail.com

Lansare proiect Erasmus+
Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din Ditrau a demarat începand cu 01. octombrie 2014
proiectul „BANI EUROPENI PENTRU MOBILITATEVET,CARIERA EUROPEANA SI
MEDIU ” (Numărul proiectului: 2014-1-RO01-KA102-000683) care a primit finanţare
UE prin programul Erasmus+. COMUNICAT 48 de elevi (stagiari VET) și 8 cadre didactice
(personal VET) de la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Ditrau, Liceul Tehnologic Kós
Károly din Miercurea Ciuc si Liceul Tehnologic Eötvös József din Odorheiu Secuiesc. vor
beneficia de stagii de formare profesională internationale în cadrul proiectului „BANI
EUROPENI PENTRU MOBILITATEVET,CARIERA EUROPEANA SI MEDIU”.
Proiectul, inițiat de către un consorțiu VET format din 3 licee tehnologice din regiunea Centru,
coordonat de către Liceul Tehnologic Puskás Tivadar din Ditrau, aplicant și Liceul
Tehnologic Kós Károly din Miercurea Ciuc si Liceul Tehnologic Eötvös József din Odorheiu
Secuiesc, membrii consorțiului, s-a cristalizat din nevoia de schimbare și diferențiere și, își
propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție
profesională) elevilor din cele 3 școli VET ( licee tehnologice) partenere prin oferirea de
oportunități de formare profesională în străinătate şi dobândirea de experienţă practică la locul
de muncă.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectiv O1. dezvoltare profesionala pentru 48 formabili VET din liceele consortiului
PraxEuropa prin dezvoltarea de competente (cunostinte, abilitati, atitudini) privind
monitorizarea proprietatilor fizice si chimice ale apelor naturale, intr-un context international
recunoascute acasa in vederea obtinerii calificarii ,dezvoltare personala si sociala
Obiectiv O2. +ű
competente
pedagogice si improspatarea cunostintelor de
specialitate,dezvoltare personala si sociala a 8 cadre didactice VET din liceele consortiului
PraxEuropa prin observare si experimentare de noi practici pedagogice in institutii de
invatamant VET din alta tara pentru plus de calitate in formare profesionala oferita elevilor
de la domeniul Protectia Mediului.
Obiectiv O3. parteneriate pentru scolile cu invatamant profesional in limba maghiara din
judetul Harghita pentru o mai buna cooperare si mobilitate la nivel European .
Proiectul creaza oportunitatea ca:
-participantii elevi sa fie instruiti practic conform”STAS-ului UE pentru mediu” intr-un
cadru european valoros ,sa acumuleze noi cunostinte despre indicatorii biologici si fizicochimici si efectele depasirii valorilor maxim admise ale acestora asupra mediului si calitatii
vietii, stabilite prin legislatia europeana si normele de sanatate publica, sa-si formeze
Abilitati/Aptitudini de utilizare a metodele de determinare a acestora, metode standardizate
impuse prin reglementarile in vigoare, Standarde Europene(SE) şi sunt necesare pentru
elaborarea documentatiilor si proiectelor de mediu si Competente in utilizarea datelor obtinute
si planificarea activitatilor de bio-monitorizare si interventie.
-dascalii din judeteul Harghita sa dobandeasca intr-un timp scurt cunostinte şi experienta
profesionala, observand si experimentand noi practici pedagogice , printr-un program bogat şi
variat intr-o scoala din alta tara ,care va oferi elevilor cu care lucreaza un plus de calitate şi
instrucţie comparabilă cu alte sisteme de invatamant europene.
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Prin rezultatele sale, calificari de nivel 3 pentru tinerii harghiteni si calitate sporita in
formare , va influenta pe termen mediu si lung rata mare a somajului in randul tinerilor in
judetul Harghita(peste 65% in primele 6 luni de la absolvire in cazul absolventilor proveniti
mediul rural si aprox 35% pentru cei din mediul urban), va dezvolta cooperarea si
parteneriatele la nivel european, sustine implementarea ECVET-ului in scoala contribuind
la dezvoltarea dimensiunii europene in invatamantul harghitean.
Participantii sunt:
A1.formabili VET, 48 elevi din ciclul superior al liceului, clasa a XII a din cele 3 scoli
partenere care se pregatesc sa obtina calificarea Tehnician ecolog si in domeniul protectiei
mediului nivelul 3(NQF), domeniul de calificare fiind Resurse naturale si protectia mediului
Au varste intre 17-19 ani si fac parte din categoria persoanelor defavorizate, locuiesc in
mediul rural. Ei studiaza limba engleza ca prima limba straina iar nivelul de competenta
lingvistica pe care acestea il au este cuprins intre A1-B1.
Nevoile acestora sunt:
-sa cunoasca si sa aplice metode si tehnici relevante pentru profesie intr-un loc de munca
autentic,laboratoare acreditate;-sa efectueze determinari si analize,evaluari in contextul unor
probleme reale de mediu sau de siguranta alimentara care sa le dea experienta si abilitatile
necesare pentru a raspunde nevoilor prezente ale calificarii si domeniului;-sa-si formeze
deprinderi de a lucra efectiv cu echipamente si aparatura de analiza performanta,actualain
vederea promovarii examenului de certificare a compentelor profesionale si obtinerii
calificarii de nivel 3 iar mai apoi gasirii unui loc de munca
-sa-si dezvolte abilitatile de comunicare si sa obtina feedback legat de modul în care
abilitatile pe care le au se ridica la nivelul asteptat pe piata muncii.
Acestora li se adauga nevoia de a descoperi alte culturi,de a cunoaste cat mai bine limbi
straine, de a deveni indepententi,competentele interpersonale etc.
A2. cadre didactice,specializare protectia mediului, chimie, functii ocupate profesori
calificati(100%), care predau modulele de specialitate pentru Protectia Mediului.
Selectia lor se realizeaza prin concurs desfasurat in fiecare organizatie de trimitere dupa o
procedura comuna la nivel de consortiu, elaborata de echipa de proiect si furnizata de
Aplicant, organizatiilor de trimitere. Comisia de selectie este neutra, numita de directorul
Liceului Tehnologic Puskas Tivadar, Beneficiar, din profesori lb.engleza, chimie/biologie/
protectia mediului,1 secretar si 1 presedinte, respectandu-se reglementarile europene cu
privire la transparenta si obiectivitatea intregului proces. Se va evita conflictul de interese,
membrii comisiei vor semna declaratii in acest sens.
Concursul are loc la sediul organizatiei de trimitere.
Criterii de eligibilitate: apartin grupului tinta, au cunostinte de engleza (minim A2 profesori)
si in cazul elevilor o situatia scolara buna, media la purtare peste 8.
Persoanele(elevi si profesori) care doresc sa candideze se inscriu pe baza de dosar si cerere la
secretariatele scolii.
Dosar elev:CV Europass, copie CI, adeverinta medicala, adeverinta elev, clasa, media purtare,
acord scris parinti.
Dosar profesor: CV Europass, certificat lingvistic min.A2
Organizatia de trimitere raspunde de informare candidati, organizare concurs, afisare rezultate.
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Comisia raspunde de: verificare dosare, stabilire si afisare lista candidati inscrisi,continutul
probelor, evaluare, intocmire lista participanti si rezerve, afisare pe website www.puskas.ro .
Probe de selectie:Test scris la specialitate si Video-Interviu in engleza
Nota finala =media aritmetica dintre notele celor 2 probe
Testele +Video-Interviul (inregistrat pe CD) se transmit comisiei de catre organizatia de
trimitere. Aceasta sprijina candidatul in sutinerea video-interv.
Stafful VET prezinta in fata CA al scolii de unde apartine si argumenteaza in ce fel va
contribui la atingerea Obiectivelor PAS. CA da avizul in scris.
Rezultatele se fac publice in max. 3 zile de la sustinere probelor Se posteaza Lista
participanti(in ordinea alfabetica) si rezerve (in ordinea mediilor) pe www.puskas.ro.
Comisia intocmeste proces verbal de selectie, colecteaza, preda materialele rezultatele
responsabilului de proiect in max.3 zile de la selectie.
Fiecare candidat selectat confirma in scris locul.
In cazul retragerii unui participant de pe Lista de baza se solicita motivarea in scris a retragerii
si insotirea motivatiei de documente . Primul selectat de pe Lista de rezerva urca pe cea de
baza. Informarea lui se face in scris de catre responsabilul de proiect local.
Toate documentele originale referitoare la aceste schimbari se transmit responsabilului de
proiect impreuna cu o Nota explicativa.
Realizarea bazei de date a participantilor, completarea datelor pe Mobility Tool si updatarea
ei revine responsabilului de proiect.
Periodele de stagii in Portugalia, Lisabona:


19.01.2015.- 02.02.2015. - Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Ditrau: 12 elevi



23.02.2015.- 09.03.2015. - Liceul Tehnologic Kós Károly M-Ciuc: 18 elevi



16.03.2015. – 30.03.2015.- Liceul Tehnologic Eötvös József Odorhei: 18 elevi

Pentru mai multe informatii: roman.sandor@gmail.com
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