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Aplicant:Aplicant:
Alianta Sindicala ”Gh. Asachi” IasiAlianta Sindicala ”Gh. Asachi” Iasi

Partener :Partener :Partener :Partener :
Centro Social de Trabajadores Centro Social de Trabajadores –– MADRID, MADRID, 

SpaniaSpaniaSpaniaSpania



CentroCentro SocialSocial dede TrabajadoresTrabajadores
 OOrganizatierganizatie dede nivelnivel nationalnational carecare

dd ffactiveazaactiveaza caca centrucentru dede formareformare
profesionalaprofesionala continuacontinua pentrupentru lucratorilucratori

M bM b f d tf d t ll EZAEZA (d ti(d ti ii MembruMembru fondatorfondator alal EZAEZA (detin(detinee sisi
vicepresedintia)vicepresedintia)

EZAEZA –– CentrulCentrul EuropeanEuropean pentrupentruEZAEZA CentrulCentrul EuropeanEuropean pentrupentru
ProblemeleProblemele LucratorilorLucratorilor == oo retearetea
europeanaeuropeana cece reunestereuneste 6262 dede centrecentre dedepp
formareformare profesionala,profesionala, organizatiiorganizatii
sindicale,sindicale, organizatiiorganizatii sociosocio--politicepolitice alealegg pp
angajatilorangajatilor sisi centrecentre dede cercetarecercetare dindin
toatatoata EuropaEuropa..



CSTCST areare caca activitatiactivitati prioritareprioritare::
 realizarearealizarea dede proiecteproiecte finantatefinantate dindin realizarearealizarea dede proiecteproiecte finantatefinantate dindin

fondurifonduri europene,europene,
supervizareasupervizarea sisi finantareafinantarea centrelorcentrelorsupervizareasupervizarea sisi finantareafinantarea centrelorcentrelor

membremembre;;
lili dd ii dd ff realizarearealizarea dede cursuricursuri dede formareformare

profesionalaprofesionala..
CSTCST areare unun corpcorp dede 2525 dede formatoriformatori sisi expertiexperti carecare

isiisi imbunatatescimbunatatesc permanentpermanent competentelecompetentele
participandparticipand lala seminariiseminarii dede formareformare europeneeuropeneparticipandparticipand lala seminariiseminarii dede formareformare europeneeuropene
derulatederulate dede EZAEZA..



InIn ultimiiultimii aniani CSTCST sisi--aa consolidatconsolidat statutulstatutul dede liderlider inin
SpaniaSpania inin domeniuldomeniul formariiformarii profesionaleprofesionale prinprin::

1.1. SeminariiSeminarii inin cadrulcadrul dialoguluidialogului socialsocial europeaneuropean ((441.1. SeminariiSeminarii inin cadrulcadrul dialoguluidialogului socialsocial europeaneuropean ((44
seminariiseminarii europeneeuropene anuale)anuale) –– temeteme abordateabordate::
schimbarischimbari structuralestructurale pepe piatapiata forteifortei dede munca,munca,
tehnicitehnici inovanteinovante privindprivind dezvoltareadezvoltarea dede instrumenteinstrumentetehnicitehnici inovanteinovante privindprivind dezvoltareadezvoltarea dede instrumenteinstrumente
pentrupentru imbunatatireaimbunatatirea accesuluiaccesului lala formareformare
profesionalaprofesionala initiala,initiala, insetiainsetia tinerilortinerilor pepe piatapiata munciimuncii
(Buget(Buget:: 4545..000000 EuroEuro pepe seminarseminar sausau curs)curs)( g( g pp ))

2.2. SeminariiSeminarii sisi grupurigrupuri dede lucrulucru ((55 semiariisemiarii europeneeuropene
intreintre 20072007--20102010)) pepe temeteme caca:: formareaformarea profesionalaprofesionala
continuacontinua;; managementulmanagementul specificspecific inin invatamantulinvatamantulcontinuacontinua;; managementulmanagementul specificspecific inin invatamantulinvatamantul
vocationalvocational (Buget(Buget:: 2525..000000 -- 3535..000000 EuroEuro pepe
seminar)seminar)..

33 Cursuri de FPCCursuri de FPC a profesorilor formatorilor tutorilora profesorilor formatorilor tutorilor3.3. Cursuri de FPCCursuri de FPC a profesorilor, formatorilor, tutorilor a profesorilor, formatorilor, tutorilor 
din intreprinderi si sindicate.din intreprinderi si sindicate.



ScopScopScopScop

Proiectul propune dobândirea de noiProiectul propune dobândirea de noiProiectul propune  dobândirea de noi Proiectul propune  dobândirea de noi 
competenţe în domeniul elaborării şi competenţe în domeniul elaborării şi 
managementului de proiect în special înmanagementului de proiect în special înmanagementului de proiect, în special în managementului de proiect, în special în 
ceea ce priveşte proiecte finanţate din ceea ce priveşte proiecte finanţate din 
fonduri UEfonduri UEfonduri UE. fonduri UE. 



ObiectivulObiectivul generalgeneralObiectivulObiectivul generalgeneral

dezvoltarea resurselor umane şi aplicareadezvoltarea resurselor umane şi aplicareadezvoltarea resurselor umane şi aplicarea dezvoltarea resurselor umane şi aplicarea 
cunoştinţelor dobândite pentru a creşte rata de cunoştinţelor dobândite pentru a creşte rata de 
succes în implementarea de proiecte în unităţile succes în implementarea de proiecte în unităţile 
şcolare. şcolare. 

Se porneşte de la schimbul de bune practici şi Se porneşte de la schimbul de bune practici şi 
transferul de knowtransferul de know--how care se vor realiza prin how care se vor realiza prin 
intermediul programului de mobilităţi pentru a intermediul programului de mobilităţi pentru a 
facilita schimburi de experienţă în vedereafacilita schimburi de experienţă în vedereafacilita schimburi de experienţă în vederea facilita schimburi de experienţă în vederea 
dezvoltării unor parteneriate durabile.dezvoltării unor parteneriate durabile.



 DurataDurata proiectuluiproiectului:: 66 luniluni

OBIECTIVEOBIECTIVE specificespecifice::
 Pregătirea profesională a 32 de profesori, Pregătirea profesională a 32 de profesori, g p p ,g p p ,

membri ASmembri AS--IS, in managementul IS, in managementul 
proiectelor finanţate din fonduri proiectelor finanţate din fonduri p ţp ţ
europeneeuropene

 Îmbunătăţirea calităţii proiectelor depuseÎmbunătăţirea calităţii proiectelor depuse Îmbunătăţirea calităţii proiectelor depuse Îmbunătăţirea calităţii proiectelor depuse 
spre finanţare spre finanţare 

 Diseminarea cunoştinţelor dobânditeDiseminarea cunoştinţelor dobândite Diseminarea cunoştinţelor dobândite.Diseminarea cunoştinţelor dobândite.
 Dezvoltarea competenţelor lingvistice a Dezvoltarea competenţelor lingvistice a 

participantilor la proiectparticipantilor la proiectparticipantilor la proiect.participantilor la proiect...



Proiectul va include Proiectul va include 22 fluxuri de fluxuri de 
mobilitatimobilitati::mobilitatimobilitati::

 Fl l 1 Fl l 1 t    d  t    d  1616 Fluxul 1 Fluxul 1 pentru un grup de pentru un grup de 1616
participanti: participanti: 

8 8 21 noiembrie 201321 noiembrie 20138 8 –– 21 noiembrie 201321 noiembrie 2013
 Fluxul 2 Fluxul 2 pentru un grup de pentru un grup de 1616

participanti:participanti:participanti:participanti:
6 6 –– 19 decembrie 201319 decembrie 2013

Locul derularii mobilitatilor Locul derularii mobilitatilor -- SpaniaSpania, , 
Comunitatea Autonoma Madrid (Comunitatea Autonoma Madrid (MadridMadrid))Comunitatea Autonoma Madrid (Comunitatea Autonoma Madrid (MadridMadrid))



•• 32 de cadre didactice îşi vor dezvolta competenţele şi 32 de cadre didactice îşi vor dezvolta competenţele şi 
abilităţile în managementul proiectelor finantate din fonduriabilităţile în managementul proiectelor finantate din fonduriabilităţile în managementul proiectelor finantate din fonduri abilităţile în managementul proiectelor finantate din fonduri 
eropene, atestate prin documente oficiale (certificate Europass eropene, atestate prin documente oficiale (certificate Europass 
Mobility, atestat lingvistic, diploma de participare la proiect),Mobility, atestat lingvistic, diploma de participare la proiect),

•• 32 de portofolii ale participan32 de portofolii ale participanțților,ilor,
•• elaborarea a cel puţin 4 propuneri de proiecte la apelurile din elaborarea a cel puţin 4 propuneri de proiecte la apelurile din 

2014 în cadrul programelor europene,2014 în cadrul programelor europene,
•• un acord de parteneriat semnat cu un partener spaniol,un acord de parteneriat semnat cu un partener spaniol,
•• pliante referitoare la proiect si seminarii prin care se  va face pliante referitoare la proiect si seminarii prin care se  va face 

diseminarea rezultatelor proiectuluidiseminarea rezultatelor proiectului



•• cel putin cel putin 1280 (32x40)1280 (32x40) de de cadre didacticecadre didactice vor beneficia de vor beneficia de 
diseminarea cunostintelor diseminarea cunostintelor dobandite in domeniul elaborarii, dobandite in domeniul elaborarii, 
planificarii implementarii sistemului de management alplanificarii implementarii sistemului de management alplanificarii, implementarii sistemului de management al planificarii, implementarii sistemului de management al 
proiectelor finantate UEproiectelor finantate UE; ; 

 vava crestecreste interesulinteresul profesionistilorprofesionistilor inin educatieeducatie pentrupentru proiecteproiecte
dd bilit tibilit ti ii t iit ii dd FPCFPC bi tibi ti lldede mobilitatimobilitati sisi stagiistagii dede FPCFPC carecare auau caca obiectivobiectiv generalgeneral
dezvoltareadezvoltarea resurselorresurselor umaneumane şişi aplicareaaplicarea cunoştinţelorcunoştinţelor
dobânditedobândite pentrupentru aa creştecreşte ratarata dede successucces înîn implementareaimplementarea dede
proiecteproiecte înîn unităţileunităţile şcolareşcolare(cel(cel putinputin 44 proiecteproiecte LdVLdV depusedepuse inin
20132013 -- 20142014));;

 vava crestecreste numarulnumarul dede actiuniactiuni derulatederulate inin colaborarecolaborare cucu
parteneriparteneri dindin UEUE pentrupentru incheiereaincheierea dede noinoi parteneriateparteneriate pepe
temeteme dede managementmanagement educationaleducational (cel(cel putinputin 11 parteneriatparteneriat vvaa fifi
incheiatincheiat panapana lala finalulfinalul anuluianului 20120144))..c e atc e at pa apa a aa a ua u a u ua u u 00 ))



CERTIFICAREA COMPETENTELORCERTIFICAREA COMPETENTELOR

Certificarea competentelor dobandite peCertificarea competentelor dobandite pe
parcursul stagiului de formare vor fi realizate
prin inregistrarea EUROPASS Mobility.prin inregistrarea EUROPASS Mobility.

Fiecare participant va realiza un portofoliu pe
care il va prezenta in cadrul unui seminarcare il va prezenta in cadrul unui seminar
special.



GrupulGrupul dede participantiparticipanti esteeste formatformat dindin 3232GrupulGrupul dede participantiparticipanti esteeste formatformat dindin 3232
persoanepersoane..

GrupulGrupul tintatinta esteeste constituitconstituit dindin cadrecadre didacticedidactice
responsabileresponsabile cucu formareaformarea profesionalaprofesionala sisiresponsabileresponsabile cucu formareaformarea profesionalaprofesionala sisi
resurseleresursele umaneumane:: liderilideri dede sindicat,sindicat, metodisti,metodisti,
formatoriformatori directoridirectori sisi profesoriprofesori -- instructoriinstructori dindinformatori,formatori, directoridirectori sisi profesoriprofesori instructoriinstructori dindin
invatamantulinvatamantul vocationalvocational sisi dindin unitatiunitati scolarescolare
dindin invatamantulinvatamantul preuniversitarpreuniversitar..pp



 Fluxul de mobilitate va fi de Fluxul de mobilitate va fi de 14 zile 14 zile in in 
Spania (8 ore/ziSpania (8 ore/zi -- incluzand vizitele laincluzand vizitele laSpania, (8 ore/zi Spania, (8 ore/zi -- incluzand vizitele la incluzand vizitele la 
institutiile ce deruleaza activitati de FPC institutiile ce deruleaza activitati de FPC 
pentru practica efectiva), stagiul oferindupentru practica efectiva), stagiul oferindu--le le 

i ti i l t f l d t di ti i l t f l d t docazia sa participe la transferul de metode ocazia sa participe la transferul de metode 
inovante si schimbul bune practici cu inovante si schimbul bune practici cu 
profesionistii spanioli. profesionistii spanioli. p pp p

 La cele La cele 10 zile de FPC 10 zile de FPC se adauga cate se adauga cate 4 4 
zile de pregatire culturala in Madridzile de pregatire culturala in Madrid, care , care 
vor completa vor completa programul de pregatire programul de pregatire 
lingvistica (certificat printrlingvistica (certificat printr--o diploma)o diploma) sisilingvistica (certificat printrlingvistica (certificat printr o diploma) o diploma) si si 
pedagogica derulat in Romania.pedagogica derulat in Romania.



Partenerul CST Partenerul CST va organiza vizite si va organiza vizite si 
intalniri cu reprezentanti ai unor intalniri cu reprezentanti ai unor pp
organizatii cu competente in domeniul organizatii cu competente in domeniul 
VET din SpaniaVET din SpaniaVET din SpaniaVET din Spania

D i it it tiD i it it tiDe asemenea, se vor vizita unitati De asemenea, se vor vizita unitati 
scolare cu specific vocational si tehnic scolare cu specific vocational si tehnic 
di M d iddi M d id i t i ti t i tdin Madriddin Madrid si se vor prezenta proiecte si se vor prezenta proiecte 
inovante.inovante.



P di t l AS IS i i d i i i t C i i d l tiC i i d l ti• Presedintele AS-IS va numi prin decizie interna, Comisia de selectie a Comisia de selectie a 
participantilorparticipantilor la acest proiect, care va organiza concurs deschis 
pentru selectie. anuntat cu 15 zile inainte si va consta in:

Et IEt I A li CV il i i il d i t ti l d l Etapa I: Etapa I: Analiza CV-urilor si scrisorilor de intentie ale cadrelor 
didactice care se inscriu in procesul de selectie;

 Etapa II: Etapa II: un interviu - test de intelegere/ comunicare in limba 
l / i lengleza/spaniola

•• Criterii de selectieCriterii de selectie:
– Persoana sa fie cadru didactic, profesor VET sau: lider sindicat, 

formator, metodist. 
– CV care sa ateste preocupari legate de tematica proiectului si o 

scrisoare de intentie care se va preciza participarea la activitati in 
domeniul VET;

– Cunoasterea la nivel de baza a unei limbi de circulatie 
internationala (engleza sau spaniola)

– Capacitate de cooperare, lucru în echipa, autoevaloare şi 
diseminare, calitati de formator.



 PREGĂTIREAPREGĂTIREA PEDAGOGICĂPEDAGOGICĂ vava fifi realizatarealizata dede catrecatre ASAS--ISIS ininPREGĂTIREAPREGĂTIREA PEDAGOGICĂPEDAGOGICĂ vava fifi realizatarealizata dede catrecatre ASAS ISIS inin
cadrulcadrul aa 22 stagiistagii dede catecate 33 zilezile fiecarefiecare ((44 h/h/ zi)zi) inainteinainte dede
perioadeleperioadele dede mobilitatemobilitate dindin Spania,Spania, pentrupentru aa sese asiguraasigura caca totitoti
participantiiparticipantii sese concentreazaconcentreaza exclusivexclusiv pepe tematicatematica proiectuluiproiectuluiparticipantiiparticipantii sese concentreazaconcentreaza exclusivexclusiv pepe tematicatematica proiectuluiproiectului..

 PREGĂTIREAPREGĂTIREA LINGVISTICĂLINGVISTICĂ vava fifi realizatarealizata dede ASAS--ISIS inin cadrulcadrul
unuiunui stagiustagiu dede 55 zilezile ((44 h/h/ zi)zi) inainteinainte dede perioadeleperioadele dede mobilitatemobilitate
sisi vorvor fifi predatepredate notiuninotiuni dede limbalimba spaniolaspaniola dede catrecatre unun cadrucadru
didacticdidactic cucu competentecompetente atestateatestate inin acestacest senssens..

 PREGĂTIREAPREGĂTIREA CULTURALĂCULTURALĂ vava fifi realizatarealizata dede ASAS--ISIS inin cadrulcadrul
unuiunui stagiustagiu dede 11 zizi ((44 h/h/ zi)zi) sisi dede organizatorganizatiaia dede primireprimire ininunuiunui stagiustagiu dede 11 zizi ((44 h/h/ zi)zi) sisi dede organizatorganizatiaia dede primire,primire, inin
cadrulcadrul mobilitatii,mobilitatii, inin zilelezilele dede weekweek--endend ((44 zile)zile) sisi areare caca scopscop
familiarizareafamiliarizarea participantilorparticipantilor cucu specificulspecificul mediuluimediului etnoetno--culturalcultural
alal regiunilorregiunilor dede destinatiedestinatiealal regiunilorregiunilor dede destinatiedestinatie..



in Madrid in Madrid -- vizita si reuniuni de lucru la vizita si reuniuni de lucru la institutii institutii 
partenere ale CSTpartenere ale CST;;pp ;;

vizite la obiective istorice in Madridvizite la obiective istorice in Madrid –– se vase vavizite la obiective istorice in Madridvizite la obiective istorice in Madrid –– se va se va 
sublinia influenta culturii si civilizatiei spaniole sublinia influenta culturii si civilizatiei spaniole inin
dezvoltarea culturii europene si cum se potdezvoltarea culturii europene si cum se potdezvoltarea culturii europene si cum se pot dezvoltarea culturii europene si cum se pot 
folosi aceste informatii in procesul instructivfolosi aceste informatii in procesul instructiv--
educativ (ex.: Muzeul Prado, Palatul Regal, educativ (ex.: Muzeul Prado, Palatul Regal, ( , g ,( , g ,
Conservatorul de Muzica si Arte din Madrid,Conservatorul de Muzica si Arte din Madrid,
etc.etc.))



78912 EuroEuro78912 EuroEuro
100% rambursabil100% rambursabil100% rambursabil100% rambursabil


