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EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ

PARTENERIATUL
ŞCOALĂ-AGENT ECONOMIC
CONDIŢIE A FORMĂRII PROFESIONALE A
ELEVILOR

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi a fost selectat în
cadrul proiectului:
Titlul proiectului: “Parteneriate active şcoală- întreprindere pentru

îmbunătăţirea formării inițiale – PAŞI ÎN FPI” POSDRU/85/1.1/S/63196
•

Beneficiar: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi

Tehnic
Obiectiv general:
• Îmbunătățirea capacității învățământului profesional și tehnic de a asigura
calificări și oferte educaționale relevante pentru nevoile pieței muncii prin
colaborarea directă cu reprezentanții mediului economic

Durata proiectului este de 27 luni, având ca perioadă de implementare 2010 – 2013.

Rezultatele anticipate ale proiectului:
1 raport privind studiul de oportunitate PASII FPI
16 seminarii regionale de conștientizare organizate cu 640 de participanți
20 ateliere de lucru/sesiuni de învățare pilot în care specialiștii întreprinderilor intervin în
activități specifice educației
20 parteneriate școală – întreprindere
40 studii de caz
20 de vizite în întreprinderi pentru minimum 500 elevi
20 concursuri școlare

1 Ghid privind parteneriatele şcoală – întreprindere
Săptămâna parteneriatelor şcoală – întreprindere – eveniment naţional în cadrul căruia se
vor desfăşura activități, precum: mese rotunde, ateliere tematice, vizite în întreprinderi,
schimburi de experiență, campanii de conştientizare în vederea creșterii participării la
educație și formare profesională inițială

PARTICIPANŢI DIN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC “D. LEONIDA” IAŞI
•reprezentant Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Iași Prof. MIHAELA CADIŞ
•cadru didactic implicat in organizarea si derularea practicii elevilor in intreprinderi - Prof.
CARMEN BURLIBAŞA
•cadre didactice de specialitate (domeniile electric, energetica, electrotehnica, electronica,
automatizari, telecomunicatii, electromecanica, mecanica – calificarile vizate prin proiect) :
prof. ARIADNA BALABAN, prof. AMELIA CIŞMAN, prof. CRISTINA DĂNILĂ, prof.
ROŞCA SILVIA, prof. psihopedagog CADAR GEORGETA
•5 reprezentanti (specialisti in domeniile electric, energetica, electrotehnica, electronica,

automatizari, telecomunicatii, electromecanica, mecanica – calificarile vizate prin proiect) ai
intreprinderilor cu care aveti incheiate acorduri de parteneriat in vederea derularii pregatirii
practice a elevilor

Şedinţe bilunare ale grupurilor de lucru în scopul îmbunătăţirii ofertei şcolare
FPI faţă de realităţile pieţei muncii având următoarea tematică:
Vizita cadrelor didactice implicate în proiect la agenţii economici parteneri - familiarizarea
reprezentanţilor agenţilor economici cu documentele curriculare specifice învăţământului
profesional şi tehnic – mai 2012
Vizita elevilor de la cele 2 calificări implicate în proiect (tehnician electromecanic şi electrician
PRAM) la agenţii economici de profil cu care şcoala are încheiate convenţii de colaborare –
iunie 2012
Elaborarea unui studiu de caz pentru calificarea de nivel 3 - Tehnician electromecanic şi
aplicarea (pilotarea lui) la clasă. Elevilor li s-a aplicat un chestionar de evaluare a impactului
acestui material de învăţare –iunie-iulie 2012
Informarea consilierilor şcolari şi a reprezentanţilor Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP)
privind specificul calificărilor din unitatea de învăţământ/agent economic (realităţile de la locul
de muncă, deficitul de competenţe pe piaţa locală a muncii, politica de personal)

.

Şedinţe bilunare ale grupurilor de lucru în scopul îmbunătăţirii ofertei şcolare
FPI faţă de realităţile pieţei muncii având următoarea tematică:
 Elaborarea unei Fişe de informare şi consiliere în carieră (ICC) şi a unor Chestionarelor de
autoevaluare a elevilor, în funcţie de grupa de vârstă (14-16 ani, 17-18 ani) care sa cuprindă
itemi referitori la:
- alegerea carierei
- posibilităţi de evoluţie în carieră
august 2012
- cerinţe generale necesare obţinerii şi menţinerii unui loc de muncă
- oportunităţi oferite de piaţa muncii locale
Realizarea de propuneri de promovare a parteneriatului şcoală-întreprindere –august 2012

Elaborare unui studiu de caz pentru calificarea de nivel 2 – Electrician protecţii prin relee,
automatizări şi măsurători în instalaţii electroenergetice şi aplicarea (pilotarea lui) la clasă.
Elevilor li s-a aplicat un chestionar de evaluare a impactului acestui material de învăţare –
septembrie-octombrie 2012
Desfăşurarea unui concurs pe baza unei motodologii elaborate de şcoală, având ca tematică
cunoaşterea de către elevi a întreprinderilor partene în proiect – octombrie 2012

Şedinţe bilunare ale grupurilor de lucru în scopul îmbunătăţirii ofertei şcolare
FPI faţă de realităţile pieţei muncii având următoarea tematică:
 Evaluarea şi revizuirea celor 2 studii de caz aplicate claselor pilot – noiembrie-decembrie
2012
Desfăşurarea de activităţi în cadrul “Săptămânii parteneriatelor active şcoli – întreprinderi”
(Săptămâna PAŞII FPI) în care şcoala pilot va realiza parteneriate cu alte 4 unităţi IPT (2 unităţi
IPT din judeţ şi 2 dintr-un judeţ vecin – Botoşani)
Activităţi ce se vor desfăşura:
1. Seminarii de constientizare în vederea creşterii participării întreprinderilor la educaţie şi formare
profesională iniţială
2. Mese rotunde - organizate ca eveniment separat sau ca sesiune distinctă în cadrul seminarului de
contientizare
3. Ateliere tematice - organizate prin gruparea participanţilor în funcţie de interesul pentru temele de
dezbatere alese.
4. Vizite in întreprinderi – organizarea, pentru un grup de elevi, a unor vizite la una sau două întreprinderi
reprezentative din zonă.
5. Schimburi de experienţă între reprezentanţi din învăţământul profesional şi tehnic şi reprezentanţi ai
mediului economic.
6. Organizarea de campanii de conştientizare la nivel local –eveniment conceput pe baza unui mesaj
cheie cu adresabilitate directă catre grupul ţintă.

Studiu de caz
Calificarea: Electrician PRAM
Specializare: Electrician protecţii prin relee, măsurători şi automatizări în
instalaţii energetice
Modulul: MĂSURĂTORI ŞI ÎNCERCĂRI PROFILACTICE ÎN INSTALAŢIILE
ELECTROENERGETICE
Clasa: a XI-a – şcoală profesională
Competenţe vizate:
15.1. Identifică tipuri de încercări profilactice ale instalaţiilor electroenergetice
15.2. Execută încercări profilactice în instalaţiile electroenergetice
15.3. Interpretează datele obţinute în urma încercărilor efectuate
Tema studiului de caz: Depistarea defectului la un transformator de curent
TIRMI-20kV
Locul de desfăşurare: S.C.APAVITAL S.A. IAŞI
În cadrul staţiei electrice de racord adânc existente, protecţiile prin
relee semnalează existenţa unui defect la un trasformator de curent de medie tensiune
TIRMI-20kV din celula de 20KV. A fost realizată retragerea din exploatare, pe baza foii de
manevră, de către personalul de exploatare al staţiei şi trimiterea la laboratorul de probe şi
încercări profilactice.
Având la dispoziţie echipamentul electroenergetic (transformatorul
de curent) realizaţi un studiu de caz a situaţiei de avarie create şi propuneţi metode de
depistare a defectului.

Veţi rezolva sarcinile de lucru de mai jos:
Sarcini de lucru:
•
Găsiţi principalele defecte ce ar fi putut interveni la transformatorul de curent TIRMI20kV
•
Realizaţi măsurarea rezistenţei de izolaţie, măsurarea rezistenţei ohmice şi trasarea
curbei de magnetizare pentru echipamentul defect.
•
Propuneţi măsuri de rezolvare a situaţiei ivite.

Activitatea se desfăşoară în cadrul laboratorului de probe şi încercări profilactice, elevii
fiind împărţiţi în 2 grupe şi având de rezolvat câte 2 sarcini de lucru.
După rezolvarea sarcinilor de lucru fiecare grupă va desemna un raportor care va
prezenta concluziile obţinute şi va realiza împreună cu colegii din celelalte grupe o prezentare
Power Point a studiului de caz soluţionat.

