Projekte – transnational

Leonardo da Vinci Innovationstransferprojekt- "VETwin-winModel“

VETwin-winModel
"Realizarea întrepătrunderii formării profesionale cu perfecționarea profesională din întreprindere drept
cheie pentru dezvoltarea de competențe în centre de formare profesională și în întreprinderi (În Sectorul:
construcții,sectorul meșteșugurilor tehnice )
Nr proiect:. DE/10/LLP-LdV/TOI/147362

SCOPUL PROIECTULUI
Transferul rezultatelor obținute în proiectul Pilot implementat în Germania în anul 2008 de câtre AbcBAU
,Centrul de formare Profesională în domeniul construcțiilor din Landul German
Mecklenburg-Vorpommern urmare finanțării obținute de la guvernul German, câtre partenerii de proiect
din România, Belgia, Austria, Slovacia şi Ungaria,transfer de inovare spre domeniul construcțiilor și a
meșteșugurilor tehnice.

Abc BAU Centrul de formare Profesională în domeniul construcțiilor din Landul German MecklenburgVorpommern este aplicantul și coordonatorul

proiectului de transfer de inovare ce urmează a fi

implementat împreună cu partenerii de proiect, centre de formare profesională din Germania, România,
Belgia, Austria, Slovacia şi Ungaria.

Baza de pornire a proiectului o constituie instrumentul complex de monitorizare deja elaborat împreună cu
modulele conexe și instrumentele create :
-

Variante de întrepătrundere a formării profesionale în cooperare cu întreprinderi ,

-

Forme eterogene de învățare,

-

Situații dificile, de învățare în procesul de muncă,

-

Crearea unor structuri de sprijinire a învățării,

-

Compararea de competențe internaționale,

-

Credite transferabile

REZULTATE AŞTEPTATE
Pagina de Proiect
- Descriere proiect
- Informații despre parteneri
- Legarea de platforma internă de comunicare
- Plattform.Legarea de platforma de competență

Manualul utilizatorului
- Formarea profesională în întreprindere
- Perfecționarea profesională în întreprindere
- Integrarea formării profesionale în întreprindere bazat pe procesele de producție
- Corelarea metodico didactică între procesul de formare profesională şi procesul de muncă

Istrumente de lucru:
- Ghid de interviu pentru centrele de formare profesională
- Ghid de interviu pentru întreprindere
- Ghid pentru evaluarea de competențe în IMM

Plattformă de competenţe online:
- Formare profesională şi perfecționare profesională specifică pe țări
- Ghid de monitorizare , instrumente de analiză
- Bancă de date best practice
- Listă de Linkuri cu informații suport

CD-ROM
- Descriere proiect
- Informații despre parteneri
- Legarea de platforma internă de comunicare
-.Legarea de platforma de competență
- Toate modulele elaborate
- Exemple de Best practice

