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Axa prioritară 1 ,,Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440
Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII,
pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu ” ID 33440

Seminar tematic „Formarea competenţelor antreprenoriale –cerinţă prioritară a pieţei muncii”
Titlul
proiectului:

Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICI

pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu ” ID
33440
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Act. VIII.2 Organizarea a 2 seminarii tematice
Seminar tematic „Formarea competenţelor antreprenoriale –cerinţă
prioritară a pieţei muncii”
In vederea atingerii acestui obiectiv major al activităţii VIII.2, au fost
desfăşurate o diversitate de activităţi cu scopul de a dezvolta relaţia dintre
şcoală şi agentul economic, dintre firma de exerciţiu şi „firma mamă”. In acest
sens s-a organizat primul seminar tematic din cadrul proiectului cu tema
Seminarul a fost deschis de dna Zoica Vlăduţ – director adjunct CNDIPT, care a
făcut cunoscute obiectivele seminarului „Formarea competenţelor
antreprenoriale –cerinţă prioritară a pieţei muncii”
Tematica seminarului a fost foarte vastă, concentrându-se în jurul experienţelor
şi exemplelor de bună practică, împărtăşite atat de experţii CNDIPT, agenţi
economici cât şi de experţii formatori din proiect.
Experţii CNDIPT prezenţi la seminar :
 Zoica Vlăduţ – director adjunct , coordonator formatori
 Mihaela Ştefănescu - expert curriculum
 Dana Stroie – expert asigurarea calităţii/expert informare şi publicitate
Experţii KulturKontakt prezenţi la acest seminar au fost :
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Christian Estermann – coordonator KulturKontakt Bucureşti
Nicoleta Ungureanu – asistent proiect KulturKontakt Bucureşti
Birgit Wagner – expert formator KulturKontakt Austria
Dragoş Vancea – interpret KulturKontakt Austria

Experţii Magnum prezenţi la acest seminar au fost :
 Cristina Enache – Expert organizare evenimente
Experţii formatori prezenţi la acest seminar au fost :
 Geta Boe
 Mariana Bara
 Elena Ihora
 Geanina Colan
 Mihaela Roşca
 Mădălina Stancu
 Monica Vidican
 Florica Kemenski
 Aurica Popescu
 Cristina Cacaliceanu
 Cristina Tanislav
 Roxana Georgescu
 Carmen Răbonţu
Invitaţi : Reprezentanţi ai Patronatului Tinerilor Intreprinzători din România,
Asociaţia Euro 26, ai Comitetului Consultativ, ai Centralei Firmelor de
Exerciţiu/Intreprinderilor Simulate din România, ai Organismului Intermediar
CNDIPT .
Nu au răspuns invitaţiei :reprezentanţii Fundaţiei Post Privatizare cei ai
Comitetelor Sectoriale.
Principalele momente ale întâlnirii au fost :


Stabilirea obiectivelor seminarului - prezentate de dna Zoica Vladuţ,
care a scos în evidenţă rolul colaborării dintre şcolă şi agentul economic
în perspectiva formării tânărului absolvent



Dna Mihaela Ştefănescu, expert curriculum în cadrul proiectului, a
marcat principalele obiective şi activităţi ale proiectului în cadrul
prezentării proiectului „Formarea cadrelor didactice din învăţământul
profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei
moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu ” ID 33440



Misiunea şi viziunea firmei de exerciţiu a fost prezentată de dna
Mihaela Ştefănescu în prezentarea cu titlul : ”Conceptul de firmă de
exerciţiu şi evoluţia firmelor de exerciţiu din România ”
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Discuţii, întrebări despre subiectele abordate



Parteneriatul social în învăţământul profesional şi tehnic – prezentare
realizată de preşedintele Asociaţiei EURO 26 – Mugurel Stan



Au fost generate discuţii despre subiectele abordate, şi au fost
prezentate aşteptările întreprinzătorilor privind competenţele
antreprenoriale şi de specialitate



Experţii formatori – Cristina Tanislav şi Monica Vidican, au prezentat
exemple de bună practică privind colaborarea dintre şcoală şi
întreprindere de la Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgovişte şi de la
Colegiul Economic Arad;



Seminarul a fost încheiat cu vizita la Târgul Internaţional al Firmelor de
Exerciţiu - ROTIFE 2011 şi discuţii cu elevii şi profesorii

Toate activităţile propuse au fost realizate

