RAPORT
SEMINAR INTERNATIONAL TEMATIC “VET SI RELATIA CU PIATA MUNCII”
15 Octombrie 2019
Timisoara, Galeria “Mansarda”, Facultatea de Arte Plastice Timisoara
Liceul de Arte Plastice din Timişoara a invitat cadre didactice din unităţi de învăţământ cu profil
vocaţional şi tehnic din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai pieţei muncii, autorităţi, reprezentanţi ai
ISJ Timiş şi ai unor unităţi de învăţământ superior din Timişoara, elevi, pentru a lua parte
Seminarul tematic organizat la Timişoara în 15 Octombrie 2019,eveniment înscris în cadrul
activităţilor desfăşurată în Săptămâna Europeană a Competentelor Profesionale 2019.
Evenimentul a avut ca scop evindentierea proceselor de reînnoire în domeniul pregătirii de
specialitate în învăţământul vocaţional şi tehnic, în special în relaţia cu piaţa muncii şi punerea în
lumina a unor modele de succes de colaborare cu companii/instituţii din România şi alte ţări ale
UE. În total, 116 participanţi au fost prezenţi: 45 cadre didactice de la unităţi de învăţământ din
străinătate, Portugalia şi din România, regiunea Vest (Timiş, Hunedoara, Caras Severin şi Arad)
şi din regiunea Sud -Oltenia (Mehedinţi şi Gorj), din mediul urban dar şi din mediul rural, 4
reprezentanţi ai ISJ Timiş, ofiţerul de informare al Centrului Europe Direct, 3 reprezentanţi ai
pieţei muncii, domeniile arhitectură şi IT şi 63 de elevi de la licee din Timişoara. Seminarul s-a
desfăşurat în limba romană şi engleză.
Au luat cuvântul:
Prof. Dr. Veronica Adorian, Director Liceul de Arte Plastice Timişoara
Prof. Mihaela Petrov, inspector şcolar general adjunct, ISJ Timiş
Prof. Ing. Marcel Brancu, inspector specialitate, învăţământ professional şi tehnic, ISJ Timiş
Prof. Dr. Dan Aurel Bacila, inspector specialitate, învăţământ vocaţional, ISJ Timiş
Prof. Ciprian Blaj, inspector pentru proiecte educaţionale, ISJ Timiş
Maria Vulcan, consilier de informare Centrul Europe Direct Timişoara
Prof. Joao Martins, director Escola Professional do Montijo, Portugalia
Prof. Vasile Busuioc, director Liceul Tehnologic “Decebal” Drobeta Turnu Severin
Prof. Demeter Sorin, director, Liceul Tehnologic “Transilvania” Deva
Prof. Ing. Codruta Căpăţâna, director adjunct Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”, coordonator
Carta Erasmus+, nr.2016-1-RO01-KA109-025170
Prof. Marinela Kis, coordonator Carta Erasmus+, nr.2016-1-RO01-KA109-025173, Liceul de Arte
Plastice Timişoara
Lect. Dr. Arhitect Cristina Maria Povian – reprezentant birou arhitectură SC AIR A RIA DESIGN
SRL
Ing. Dorin Tiran, reprezentant CENTUM NET
prof. Rosário Pires, director , Casa da Educação, Portugalia
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Prof. arh. Harjea Camelia, Liceul de Arte Plastice Timişoara
Student Alexandru Geru, Facultatea de Arte şi Design Cluj Napoca
elevi de la Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” Timisoara
Au prezentat materiale video/PPT următoarele organizaţii:
Liceul Tehnologic “Decebal” Drobeta Turnu Severin
Liceul “Bănăţean” Oţelu Roşu
Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timişoara
Liceul Tehnologic “Grigore Moisil “Deva
Au prezentat fotografii/colaje cu tema “Efectuarea unui stagiu de practică în Europa„:
Liceul Tehnologic Chisineu Cris
Liceul de Arte Plastice Timişoara
Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timişoara
Liceul Tehnologic “Transilvania “Deva
Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Petroşani

Prima parte:
Prof. Dr. Veronica Adorian şi insp. scolar general adjunct Mihaela Petrov au deschis evenimentul
şi salutat toţi participanţii la seminar. Au subliniat importanţa unui astfel de eveniment în contextul
în care ne confruntăm cu problema competentelor insuficiente ale absolvenţilor la angajare
(nepotrivire între exigenţele angajatorilor şi competentele absolvenţilor), cu lipsa de atractivitate
a învăţământului vocaţional şi tehnic, reducerea vertiginoasă a populaţiei şcolare cu impact
îngrijorător pentru dezvoltarea durabilă a instituţiilor noastre de învăţământ.
După cuvântul de deschidere d-nul inspector Marcel Brancu a vorbit participanţilor despre
provocări şi perspective pentru învăţământul tehnic şi professional dar şi despre eficienta scăzută
a parteneriatelor locale scoala-operator economic. Insp. Şcolar Dan Bacila a vorbit despre
oportunităţile de carieră ale absolvenţilor de arte vizuale, arhitectura.
Prima parte s-a încheiat cu prezentarea susţinută de prof. Joao Martins care a vorbit despre modul
de organizare şi funcţionare a învăţământului professional în Portugalia şi modalitatea de
combinare a celor două tipuri majore de învăţare, în şcoală şi la locul de muncă.
După prima parte participanţii au vizionat expoziţia de fotografii realizate în stagiile de practică
Erasmus+ desfăşurate în Europa.
Partea a doua a:
În cea de-a doua parte insp. scolar Ciprian Blaj a fost invitat să prezinte oportunităţile oferite de
programul Erasmus + şi provocările generate de internaţionalizarea VET. D-nul Blaj și-a început
prezentarea reamintind tuturor participanților valorile programului Erasmus + și importanța
contextului creării de proiecte și participării la mobilitate. El a provocat elevii să se gândească la
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motivele pentru care doresc să fie implicați în aceste proiecte și încurajat discuția privind motivația
și rezultatele așteptate.
Au urmat prezentări în cadrul temei Modele de colaborare cu lumea muncii, companii şi instituţii
de succes. Instituţiile de învăţământ dar şi reprezenanti ai operatorilor economici au venit cu
videoclipuri sau PPT interesante şi exemple despre modul în care ei colaborează şi formează
parteneriatele intre scoala şi lumea muncii.
Au vorbit despre activităţi care pot influenţa viitorul oricărui participant, stagiile de practică
Erasmus+, prof. Camelia Hirjea, studentul Alexandru Geru dar şi elevi, cu toţii foşti participant la
mobilităţi Erasmus+ şi din partea Casa da Educacao, o companie care promovează mobilitatea în
cadrul Uniunii Europene şi ţările partenere, prof. Rosario Pires.
Prof. Ing. Codruta Căpăţâna a prezentat proiectele derulate în cadrul Cartei Erasmus+ VET
deţinută de Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” Timişoara. Prof. Marinela Kis a vorbit despre
oportunităţile şi provocările pe care implementarea Cartei Erasmus+VET în consorţiu VET le
presupune pentru Liceul de Arte Plastice Timişoara deţinătorul unui astfel de certificat de la finele
anului 2018. Aceasta a discutat despre globalizare, industrie și piață, educație și relațiile lor
interconectate.
La final fiecărui participant i-au fost înmânate diplome.
Liceul de Arte Plastice doreşte din nou să mulțumească tuturor participanților pentru toate
intervenţiile şi discuțiile inspiratoare, conexiunile și entuziasmul manifestat de subiectele vizate.
Sperăm că va rezulta o mai bună cooperare între unităţile de învăţământ VET şi lumea muncii, se
vor dezvolta mai multe parteneriate, mai multe proiecte Erasmus+, noi și utile.

Prof.dr.Veronica Adorian, director Liceul de Arte Plastice Timisoara

Prof.Marinela Kis, coordonator proiecte europene, Liceul de Arte Plastice Timisoara.

TABELE PREZENTA:
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