Programul de InvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii

Prezentarea organizaŃiei de primire PIXEL din
FlorenŃa

Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 15 noiembrie 2006 a stabilit un program de acŃiune
în domeniul educaŃiei şi formării pe tot parcursul vieŃii pentru
perioada 2007-2013.
Acest program este numit « Programul de InvăŃare pe
Tot Parcursul VieŃii » şi are ca obiectiv general să contribuie, prin
educaŃie şi formare de-a lungul întregii vieŃi, la dezvoltarea
ComunităŃii ca şi societate a cunoaşterii avansate, caracterizată
printr-o dezvoltare economică durabilă, locuri de muncă mai
numeroase şi mai bune şi o coeziune socială crescută, asigurând în
acelaşi timp o bună protecŃie a mediului pentru generaŃiile viitoare.
Vizează favorizarea schimburilor, cooperarea şi mobilitatea între
sistemele educaŃionale şi de formare în cadrul ComunităŃii, pentru a
deveni o referinŃă de calitate mondială.

Pixel este o organizaŃie particulară nonprofit care
promovează internaŃionalizarea şi cooperarea europeană în
domeniile de educaŃie, formare profesională şi cultură. Pixel a fost
înfiinŃată în FlorenŃa (Italia) în 1999 şi are, prin urmare, peste 10 de
ani de experienŃă în următoarele domenii:
• Organizarea de iniŃiative internaŃionale de formare
profesională
• Organizarea de vizite de studiu internaŃionale, mobilitate şi
schimburi
• Organizarea de conferinŃe internaŃionale în domeniul educaŃiei
şi formării profesionale
• Depunerea de proiecte ca promotor direct sau coordonator de
proiecte europene
• Organizarea de conferinŃe internaŃionale în domeniul educaŃiei
şi formării profesionale
În Italia, şi în Toscana, în special, Pixel cooperează cu
mai multe organizaŃii pentru organizarea şi furnizarea de educaŃie
profesională şi iniŃiative de formare. Pixel are, de asemenea,
cooperare strânsă cu organismele publice responsabile de
metodologii de educaŃie şi formare, strategii şi politici educaŃionale.
În Europa Pixel are contacte cu mai multe organizaŃii care lucrează
în domeniul educaŃiei şi formării profesionale şi a participat la mai
multe proiecte europene în domeniu, în cea mai mare parte
proiecte Leonardo şi multilaterale Comenius finanŃate din
Programul de învăŃare pe tot parcursul vieŃii. Proiectele în care
Pixel a fost şi este implicată se concentrează pe: formarea de
formatori, formarea profesorilor pentru prevenirea abandonului
şcolar timpuriu, formare profesională în domeniul turismului,
formare pe probleme de calitate etc. Mai multe informaŃii despre
aceste proiecte pot fi găsite la: http://www.pixel-online.net.
Pixel este angajată în îmbunătăŃirea continuă o calităŃii
serviciilor prestate. Pixel a obŃinut certificarea de Calitate conform
UNI EN ISO 9001:2000. Pixel este acreditată ca instituŃie de servicii
educaŃionale şi formare profesională de către Ministerul EducaŃiei
din Italia. Pixel este acreditată ca AgenŃie de Formare de regiunea
Toscana. Mai multe informaŃii cu privire la expertiza pe care o are
organizaŃia Pixel pot fi găsite la: http://www.pixel-online.net.

Programul Sectorial Leonardo da Vinci
Programul Leonardo da Vinci pentru educaŃie şi formare
profesională oferă o largă paletă de activităŃi.
Facilitează schimburile de bune practici între responsabilii
de formare şi favorizează punerea în practică a noilor instrumente
şi metode de formare, cu scopul de a extinde aplicarea lor la nivel
european.
In ceea ce priveşte proiectele descentralizate, există
proiecte de mobilitate, proiecte de parteneriat şi proiecte de transfer
de inovaŃie.
Un proiect de mobilitate se referă la un singur grup Ńintă :
profesionişti în formare profesională (VETPRO), persoane aflate în
formare profesională iniŃială (IVT) sau persoane aflate pe piaŃa
muncii (PLM).
Mobilitatea profesioniştilor în formare profesională
(VETPRO) permite îmbunătăŃirea/actualizarea competenŃelor şi
schimburilor cu omologii lor europeni de metode şi de practici în
domeniul educaŃiei şi formării profesionale.
Această mobilitate are ca scop întărirea cooperării între
profesionişti din întreprinderi şi cei din domeniul formării
profesionale şi se înscrie în cadrul a trei obiective generale ale
programului Leonardo da Vinci :
• favorizarea însuşirii şi utilizarea cunoştinŃelor, competenŃelor şi
calificărilor;
• îmbunătăŃirea calităŃii şi inovării în sistemele şi practicile
educaŃiei şi formării profesionale;
• favorizarea atracŃiei învăŃământului şi formării profesionale şi a
mobilităŃii.

GRUPUL ŞCOLAR „ALEXANDRU CEL BUN” BOTOŞANI
Calea Naţională, Nr. 28
Telefon 0231/514257; Fax 0231/534388; E-mail:
gsiubotosani@yahoo.com

Leonardo da Vinci

Proiectul nr. LLP-LdV/VETPRO/2011/RO/142
“Innovative Practices for Quality Improvement in
Vocational Education and Training”
OrganizaŃia de trimitere:
Grupul Şcolar “Alexandru cel Bun” Botoşani, România
OrganizaŃia de primire:
PIXEL Associazione, FlorenŃa, Italia
Durata proiectului: 2011-2012
Mobilitate:
FlorenŃa, Italia
14 - 20 mai 2012

Produs realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene
în cadrul Programului Sectorial Leonardo da Vinci al Programului
de InvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii.
In ceea ce priveşte conŃinutul acestor informaŃii, acesta
reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului şi AgenŃia
NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi
Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
de modul în care conŃinutul informaŃiei va fi utilizat.

Echipa de proiect : Radu AchihăiŃei, Director Manager proiect, Mihaela Cornelia AchihăiŃei –
Coordonator proiect, Iulia Cojocariu – Expert
financiar.

Prezentarea proiectului nr. LLPLdV/VETPRO/2011/RO/142
Proiectul “Practici inovatoare pentru îmbunătăŃirea
calităŃii învăŃământului profesional şi tehnic” este iniŃiat de
Grupul Şcolar “Alexandru cel Bun” Botoşani, în colaborare cu
PIXEL din FlorenŃa, Italia.
Obiectivele proiectului sunt:
cunoaşterea şi înŃelegerea politicilor şi strategiilor de
organizare şi conducere a sistemului VET din Italia şi în
special din regiunea Toscana;
schimb de bune practice privind organizarea şi desfăşurarea
activităŃii de predare-învăŃare-evaluare şi de instruire practică
pentru dobândirea de către elevi a competenŃelor specializate
cu scopul creşterii inserŃiei lor pe piaŃa muncii;
elaborarea de instrumente inovative de organizare a activităŃii
didactice la clasă, de evaluare a performanŃelor şcolare şi de
urmărire a progresului şcolar ca indicatori de asigurare a
calităŃii educaŃiei;
identificarea de noi strategii de atragere a partenerilor sociali şi
economici de profil în scopul îmbunătăŃirii relaŃiilor de
colaborare pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică şi
facilitarea tranziŃiei de la şcoală la locul de muncă;
cunoaşterea rolului şi avantajelor organizării unităŃilor VET sub
formă de consorŃii în scopul creşterii calităŃii educaŃiei şi
formării profesionale prin utilizarea în comun a resurselor
didactice şi prin schimburi de bune practici;
îmbunătăŃirea competenŃelor lingvistice şi de specialitate
pentru utilizarea noilor tehnologii şi utilaje din industria textilă
cu scopul încadrării absolvenŃilor la întreprinderile textile din
Botoşani cu utilaje din Italia şi coordonate de specialişti italieni;
dezvoltarea de parteneriate cu instituŃii de educaŃie şi formare
profesională din FlorenŃa.
Acest proiect este realizat în parteneriat cu organizaŃia
Pixel din FlorenŃa, Italia şi a constat în participarea unui grup de 10
cadre didactice de specialitate, care predau discipline tehnice la
Grupul Şcolar „Alexandru cel Bun” Botoşani, la un stagiu de o
săptămână, în perioada 14-20 mai 2012, în care au aflat informaŃii
despre structura şi organizarea sistemului de învăŃământ şi
modificările politicilor educaŃionale din Italia şi în special din
FlorenŃa. Au vizitat instituŃii, şcoli tehnice şi agenŃi economici de
profil, au purtat discuŃii cu profesori, directori şi alŃi factori implicaŃi
în formarea profesională iniŃială şi continuă din domeniul tehnic şi în
special din domeniul industriei textile şi designului vestimentar.
Mobilitatea a avut, de asemenea, o latură culturală, prin
organizarea unui tur al oraşului FlorenŃa, în care participanŃii au fost
însoŃiŃi de un ghid turistic, în persoana lui Federico Fragasso.

Cei zece profesori români sunt: Mihaela Cornelia
AchihăiŃei, Radu AchihăiŃei, Gabriela Călin, Doina Ciobanu,
Carmen Iuliana Dorofteiu, Lili Ana Gutter, Neculai Luca,
Brânduşa Doina Oltean, Carmen Mihaela Petrescu, Rodica
Petruşcă.
Pe parcursul mobilităŃii au fost organizate activităŃi
(ateliere de lucru, vizite, asistenŃe la lecŃii, dezbateri, discuŃii,
colocvii, conferinŃe) la 5 instituŃii relevante pentru obiectivele
proiectului: Vocational Training Public Secondary School
“Cellini” din FlorenŃa, Vocational Training Public Secondary
School “Federigo Enriques” din FlorenŃa, Vocational Training
Public Secondary School “Datini” din Prato, ConsorŃiul
Regional al Şcolilor VocaŃionale Publice-CIPAT şi Museo del
Tessuto din Prato.
În timpul vizitelor, precum şi în cadrul atelierului de lucru
“Strategii și practici de atragere a partenerilor economici și
sociali” s-a discutat cu elevii, profesorii, directorii şi cu
reprezentanŃii ConsorŃiului Regional - C.I.P.A.T. şi au fost schiŃate
strategii și practici de abordare a parteneriatelor între școli și cu
agenții economici pentru organizarea stagiilor de pregătire practică,
în scopul creșterii inserției absolvenților de învățământ profesional
și tehnic pe piața muncii, au fost împărtăşite bune practici în
colaborarea cu agenŃii economici.

ParticipanŃii au asistat la lecŃii, pe parcursul cărora au
avut oportunitatea de a observa modalitatea de organizare şi
desfăşurare a acestora, comunicarea între elevi şi profesori,
metode, strategii şi instrumente de predare-învăŃare-evaluare.

Au realizat, de asemenea, în cadrul atelierului de lucru
“Instrumente utilizate în procesul didactic”, o abordare
comparativă a acestora, au schiŃat instrumente didactice cu
elemente inovatoare pentru experienŃa didactică.

În cadrul atelierului de lucru - “Diversificarea
instrumentelor didactice pentru creșterea atractivității
domeniului” profesorii români împreună cu profesorii asistați
au elaborat instrumente bazate pe modalitățile de combinare
a tehnologiilor din industria textilă cu activitatea de
publicitate, grafică și design.

O experienŃă foarte interesantă a fost la Vocational
Training Public Secondary School “Federigo Enriques” din FlorenŃa
unde au participat la o conferinŃă internaŃională cu o prezentare
despre realizările şcolii în domeniul formării profesionale a elevilor,
prezentare apreciată de întreaga audienŃă.

O altă experienŃă deosebită a fost la Musseo del
Tessuto, cu o dotare complexă, în care se pot organiza lecŃii vizită de specialitate, prin vizionarea exponatelor precum şi prin
organizarea unor activităŃi practice, existând în acest scop un spaŃiu
special amenajat.
CompetenŃele şi abilităŃile dobândite de către participanŃi
sunt prezentate în Certificatul de Mobilitate EUROPASS, document
semnat de D-na Dr. Elisabetta Delle Donne, Preşedintele PIXEL,
de Dr. Antonio Giordano, în calitate de tutore şi de D-l Mintici
Dragoş Irinel, director adjunct la Grupul Şcolar „Alexandru cel Bun”
Botoşani.

Bibliografie :
http://www.pixel-online.net
http://www.cellini.fi.it/Home/tabid/36/Default.aspx
http://www.istitutoenriques.com/
http://www.datini.prato.it/
http://www.cipat.it/index.aspx

