Vă invităm în
Tabăra Meseriașilor
din

Tabăra Meseriașilor este un proiect OMV Petrom care își propune să formeze viitoarea generație de
meseriași. Tabăra este una dintre inițiativele programului România Meseriașă, prin care OMV Petrom
susține dezvoltarea învățământului profesional în România. Pentru acest obiectiv curajos, avem nevoie
atât de elevi pasionați, cât și de profesori dedicați, dornici să fie parte din schimbarea învățământului
profesional din România.
Anul acesta, unul dintre obiectivele Taberei Meseriașilor din Țara lui Andrei este să susțină
inițiativele de schimbare venite din partea profesorilor. În acest sens, OMV Petrom lansează o
competiție de granturi, la care cadrele didactice pot înscrie proiecte pentru a dezvolta și susține
generațiile de viitori meseriași din școlile incluse în proiect.
Care sunt pașii către schimbare?
Pasul 1: Înscrierea în competiție
În 2019, sunt eligibili pentru Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei profesorii din școlile selectate în
program, care se înscriu cu o propunere de proiect în domeniul educației profesionale și tehnologice.
Detaliile despre temele eligibile sunt disponibile în formularul de mai jos și în Regulamentul competiției.
Pasul 2: Participarea în Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei
În urma unei jurizări realizate de specialiști în învățământul profesional și în proiecte pentru comunitate,
vor fi selectați 40 de profesori care vor participa în Tabăra Meseriașilor.
Timp de o săptămână, profesorii participă la cursuri de dezvoltare profesională și de scriere de proiect
și dobândesc noțiuni prin care vor putea îmbunățăți și finaliza proiectul depus. În Tabără, vor prezenta
proiectul final în fața unei comisii de evaluare.
Pasul 3: Selectarea câștigătorilor
După finalizarea Taberei, vor fi selectate proiectele câștigătoare în urma evaluării comisiei. Un proiect
depus poate câștiga finanțare, suma totală a granturilor pentru această competiție fiind de 40.000 de Euro.
Câștigătorii vor fi comunicați în luna octombrie.
Pasul 4: Implementarea proiectelor
Proiectele vor fi implementare în decurs de 12 luni de la data primirii finanțării.
Înainte de completare, vă rugăm să parcurgeți Regulamentul Concursului Tabăra Meseriașilor din
Țara lui Andrei ediția 2019, disponibil pe www.taraluiandrei.ro.

I. Despre candidat
Prenume, Nume

Localitate

Liceu

Materie predată

Date de contact
Adresă completă școală

Număr de telefon

Adresă de email

II. Propunerea de proiect
Important: Pentru a fi acceptată în competiție, propunerea de proiect trebuie să aibă acordul scris al direcțiunii instituției de învățământ
în care predați. Acordul se va trimite la adresa tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro.

1. Titlul proiectului

Titlul va sumariza soluția propusă – de exemplu: Laboratoarele viitorilor mecanici

2. Instituția-gazdă

Numele și adresa instituției de învățământ – școală sau liceu tehnologic

3. Inițiatorul proiectului

Numele inițiatorului de proiect (cadru didactic)

4. Tema
Proiectul trebuie să răspundă la una sau mai multe nevoi din ariile de mai jos – vă rugăm să selectați variantele potrivite:
Îmbunătățirea imaginii și percepției elevilor, părinților sau publicului larg, cu privire la meserii și meseriași
Dezvoltarea infrastructurii pentru laboratoarele din școlile profesionale și tehnologice
Dezvoltarea unei conexiuni cu piața muncii pentru viitorii meseriași
Facilitarea stagiilor de practică și a altor cursuri/activități de formare pentru elevi/cadre didactice
Facilitarea și încurajarea participării elevilor la procesele decizionale care vizează învățământul profesional și tehnic
Organizarea de schimburi de experiență naționale și internaționale
Acțiuni ce urmăresc ghidarea elevilor și oferirea de mentorat
Altele _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

5. Problema
Descrieți, pe scurt, problema vizată de proiect

6. Relevanța proiectului
Argumentați măsura în care proiectul răspunde unor nevoi sau își propune să rezolve probleme din domeniul educației profesionale și
tehnice. Identificarea problemei poate fi susținută prin rezultatele unor studii și cercetări, prin consultări la nivelul comunității școlare și
locale (angajatori, autorități) și/sau prin experiența proprie a profesorului (observație, discuții, experiența la clasă etc.)

7. Soluția propusă
În ce constă proiectul și cum adresează acesta nevoile identificate

8. Obiectivele proiectului
Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, tangibile, realiste și încadrate în timp – îndeplinite în cel mult 1 an (12 luni) de la data
primirii finanțării

9. Beneficiari – direcți și indirecți
Câți beneficiari direcți – membri ai comunității școlare (elevi și profesori din învățământul profesional și tehnic, părinți) – și indirecți va
avea acest proiect? Cum vor beneficia ei în urma proiectului?

10. Etape de implementare și calendar
Perioada propusă și descrierea principalelor activități pentru implementarea proiectului va acoperi anul școlar 2019-2020 și nu va depăși
12 luni de la data finanțării

11. Rezultate și impact
Ce și cum se va schimba în urma implementării proiectului propus în comunitatea școlară? Ce va fi diferit în urma implementării?

12. Resurse umane implicate în proiect
Descrieți echipa de proiect și rolul fiecărui membru

13. Bugetul detaliat pe acțiuni
Detaliați resursele necesare – materiale și achiziții, logistică, transport etc.

III. Motivația candidatului
Vă rugăm să ne oferiți câteva detalii de context privind motivația de a vă înscrie în program:
- Care sunt motivele pentru care doriți să contribuiți la dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din România?
- Care considerați că sunt punctele forte ale ideii propuse de dumneavoastră?
- Care sunt motivele pentru care doriți să luați parte la experiența Taberei Meseriașilor din Țara lui Andrei?

IV. Activitățile extracurriculare
Vă rugăm să descrieți activitățile extracurriculare în care ați fost implicat(ă) în ultimii 3 ani.

Declar pe propria răspundere și îmi asum faptul că sunt titularul oricărui drept de proprietate intelectuala în legătură cu materialele și
datele folosite pentru realizarea Proiectului său, după caz, dețin dreptul legal de utilizare în cazul în care acestea aparțin terților.
Vă rugăm să bifați căsuța de mai sus.
Trimiteți acest formular, alături de acordul școlii gazdă și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal la adresa
tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro până pe 31 mai 2019, ora 17.00.
Mult succes!

