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Majoritatea directorilor de licee care au participat la realizarea unui studiu de impact în cadrul 

Proiectului QQVET, (finanțat prin Erasmus + și implementat în România de CSN MERIDIAN) 

apreciază rolul mobilității în domeniul educației și formării profesionale și doresc să implice unitățile 

de învățământ pe care le conduc, în schimburile de experiență transnaționale cu elevi și profesori 

 

București, 21 august 2018  

 

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN este partener în proiectul european “Calificări de calitate 

pentru educația profesională” (Quality Qualification for VET – QQVET), finanțat prin Erasmus+. Prin acest 

proiect, coordonat de ESMOVIA în perioada 1 septembrie 2017-31 august 2019, partenerii își propun să 

promoveze în rândul furnizorilor de educație și formare profesională (VET) învățarea bazată pe instruirea la 

locul de muncă a elevilor care urmează cursurile școlilor profesionale și a liceelor tehnice, precum și 

consolidarea dialogului dintre companii și actorii relevanți în domeniul educației și formării profesionale. 

 

Studiul de impact privind experiența directorilor de instituții de educare și formare profesională (VET) a 

fost realizat pe baza rezultatelor chestionarelor completate de directorii a 5 asemenea instituţii din Vestul şi 

centrul României, care furnizează programe de educare şi formare (VET) cu durate de 1,5 ani, 2 ani, 3 ani, 4 

ani și 5 ani (învăţământ seral) la specializări precum mecanic, electronică automatizări, transporturi, ştiinţe, 

filologie, niv 3 (mecanic auto, electromecanic utilaje și instalații industriale, electronist aparate, echipamente, 

ospătar, lucrător hotelier), niv 4 (tehnician în turism, tehnician mecatronist, tehnician electromecanic, 

tehnician prelucrări mecanice, tehnician în ind textilă), niv 5 (administraror rețele locale și de comunicații, 

maistru cazangerie, construcții metalice și sudură), tehnician operator tehnică de calcul (învățământ de zi), 

tehnician mecanic pentru intreținere și reparații (învățământ seral), tehnician electromecanic, tehnician 

întreținere și reparații, tehnician în transporturi și tehnician energoenergitician. 
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Pe această cale, s-a demonstrat că cel puțin 70% dintre elevii care frecventează majoritatea instituțiilor de 

educare și formare profesională participante la sondaj finalizează studiile și obțin o diplomă.  

 

 

 

Directorii instituțiilor de educare și formare profesională au încheiat parteneriate transnaționale prin 

intermediul cărora derulează programe de mobilitate cu companii precum CKP Polonia, Cinel Portugalia, 

Vitales Germania, Noravarosi Szakkepzesi Centrum şi Esmovia Valencia. 

 

 

 

Persoanele intervievate au precizat că elevii, cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, aflați la mijlocul și la 

sfârșitul studiilor, nu au întâmpinat probleme de adaptare pe parcursul desfășurării programului de mobilitate.  
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Așa se explică faptul că 80% dintre persoanele intervievate consideră competențele câștigate în cadrul 

programelor de mobilitate ca fiind foarte relevante și relevante, apreciind eficienţa acestora drept foarte bună 

şi bună. 

 

 

 

Studiul de impact evidențiază utilitatea programelor de mobilitate transnațională și că 4 directori din 5 au 

afirmat ca se vor implica și în viitor în astfel de programe. 

 

 


