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Tranziţia eficientă de la şcoală la locul de muncă
Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea a lansat joi, 28 noiembrie 2013, proiectul
„Tranziţia eficientă de la şcoală la locul de muncă” (LLP-LdV/IVT/2013/RO/307). Acesta este
finanţat de către ANPCDEFP prin programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP)
Leonardo daVinci – Mobilităţi IVT (pentru elevi).
Partenerii acestui proiect sunt Şcoala Tehnică „Christian Schmidt” şi întreprinderea Audi
AG, din Neckarsulm, Germania.
Perioada de desfăşurare a stagiului: 19 mai-08 iunie 2014
Scopul proiectului şi grupul ţintă sunt dobândirea şi dezvoltarea de competenţe practice
necesare şi esenţiale pentru pregătirea profesională a unui număr de 14 elevi care urmează
calificarea tehnician electrician electronist auto în vederea adaptării la tehnologiile şi
practicile de muncă aflate în continuă schimbare în cadrul stagiului de practică ce se va desfăşura
în atelierele întreprinderii AUDI.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-

formarea şi perfecţionarea abilităţilor practice ale beneficiarilor specifice calificării
tehnician electrician electronist auto datorită echipamentelor şi tehnologiei folosite de
către întreprinderea Audi în producţia de automobile.

-

formarea de abilităţi legate de dezvoltarea relaţiilor interpersonale (lucru în echipă, relaţii
de cooperare).

-

îmbogăţirea vocabularului cu termeni specifici domeniului electric şi

-

îmbunătăţirea competenţelor de comunicare într-o limbă străină (limba engleză),
comunicare cu membrii echipei, disciplina la locul de muncă etc.
Pentru a participa la mobilităţile din cadrul proiectului atât elevii cât şi profesorii

însoţitori vor fi selectaţi. De asemenea, elevii selectaţi vor urma un program de:
-

pregătire generală - informaţii despre programul Leonardo daVinci, proiectul la care
participă etc.,

-

pregătire lingvistică - limba de comunicare a proiectului este limba engleză; pentru că
stagiul de practică se desfăşoară în Germania elevii vor beneficia şi de câteva ore de
limba germană,
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-

pregătire culturală - prezentare a ţării gazdă, cu precădere a regiunii unde se va desfăşura
stagiul de practică (landul Baden-Württemberg), oraşele Neckarsulm (cel de-al doilea
mare sediu al mărcii Audi din ţară) şi Stuttgart (reşedinţa landului). Informaţiile vor fi din
punct de vedere geografic (aşezare, locuitori, climă etc.), istoric, economic şi cultural
(obiceiurile, tradiţiile, obiectivele turistice ce pot fi vizitate).

-

pregătire pedagogică - urmăreşte prezentarea şi însuşirea de către elevi a regulilor de
lucru în organizația de primire, condiţiile de lucru, cultura organizaţională a instituţiei de
primire.
Recunoaştere stagiu de practică
La sfârşitul mobilităţii elevii participanţi vor obţine un Certificat de Mobilitate

Europass care să ateste competenţele profesionale dobândite de către aceştia în cadrul
stagiului, precum şi competenţele lingvistice şi socio-culturale care să-i ajute în viitoarea
carieră.
Acest Certificat de Mobilitate Europass va emis de către beneficiar – Colegiul
Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea şi completat şi validat de către unităţile de primire
(Şcoala Tehnică „Christian Schmidt” şi compania Audi din Neckarsulm), cu descrierea
competenţelor dobândite ca urmare a desfăşurării stagiului de practică.
De asemenea, elevii vor mai primi un certificat de participare la stagiu care va fi
eliberat de Şcoala Tehnică „Christian Schmidt”.
După încheierea plasamentului, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea va
valida, transfera şi recunoaşte oficial competenţele şi abilităţile dobândite de elevii
participanţi la stagiul de practică. Transferul şi validarea competenţelor se va face conform
ordinului MEC 4931/29.07.2008.
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