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STRATEGIA PRIVIND DEZVOLTAREA EUROPEANĂ  
A LICEULUI TEHNOLOGIC ”ION BĂNESCU” 

 

Planul Erasmus +  

2022-2027 

 

Având în vedere proiecția nevoilor identificate în urma analizei mediului intern și extern în 
care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”, a fost elaborată strategia privind 

dezvoltarea europeană a școlii. Au fost stabilite obiective strategice în concordanță cu politicile 

educaționale naționale și europene care înglobează valorile misiunii și viziunii organizației, vizează 
calitatea educației și a pregătirii pe tot parcursul vieții, multiculturalismul și plurilingvismul, 
adaptarea la o societate digitală, inovația, dezvoltarea sustenabilă și durabilă a resurselor, 
comunicarea, incluziunea și integrarea socială. 

Ținând cont de politicile publice europene în domeniul educației, liceul nostru își propune 
dezvoltarea organizației într-un cadru integrat european, prin promovarea calității și dezvoltarea 

competențelor cheie necesare formării cetățenilor europeni, capabili să învețe pe tot parcursul vieții, 
să se integreze social și profesional pe o piața muncii multinațională și multiculturală.  
 

Obiectiv strategic 1: Îmbunătățirea formării profesionale a resursei umane în scopul creșterii 
actului educațional la standarde europene 

Obiectiv specific 1.1: Îmbunătățirea pentru  75%  dintre profesorii VET a cunoștințelor 

profesionale, în domeniul de specialitate 

Direcție de 
acțiune 

Acțiuni de realizare Rezultate așteptate Termen 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane și 
materiale 

 Proiecte ERASMUS+ 

pentru mobilități de 

efectuare a stagiilor 

practice ale elevilor, la 

agenți economici din 

state europene. 

 Organizarea de 

mobilități virtuale prin 

proiecte Erasmus, pentru 

elevii VET, desfășurate 

de operatori economici 

europeni. 

 

- Creșterea calității actului educațional în 

domeniul VET. 

- Creșterea motivării personalului didactic 

VET pentru obținerea performanței 

didactice. 

- Creșterea atractivității școlii pentru tinerii 

dornici să acceseze sistemul VET.  

- Îmbunătățirea calității formării 

profesionale a elevilor VET și creșterea 

capacității acestora de integrare pe piața 

forței de muncă europene. 

- Creșterea aprecierii de către elevi a 

profesionalismului cadrelor didactice. 

Anual 
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Obiectiv specific 1.2: Îmbunătățirea abilităților digitale pentru 50% dintre profesori VET 

Direcție de 
acțiune 

Acțiuni de realizare Rezultate așteptate Termen 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane și 
materiale 

  Organizarea de 

mobilități pentru 

pregătirea profesională, 

inclusiv în format digital, 

a profesorilor VET. 

 

  Participare la 

mobilități virtuale care 

asigură training de 

specialitate VET. 

 

  Participarea la 

mobilitățile VET ca 

profesori însoțitori ai 

elevilor. 

-Creșterea calității actului didactic, în 

special pentru sistemul de predare online. 

-Dezvoltarea capacității de predare online 

a profesorilor VET și adaptarea mai bună 

la sistemul de învățământ online. 

-Îmbunătățirea bazei de date cu materiale 

didactice în format digital, la dispoziția 

școlii.  

-Realizarea bibliotecii virtuale de 

specialitate, la dispoziția școlii, organizată 

pe domenii de pregătire VET. 

-Creșterea numărului de profesori capabili 

să lucreze în format digital, prin 

diseminarea cunoștințelor achiziționate de 

profesorii VET, la nivelul celorlalte 

catedre. 

2022-2027 

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu agenții economici la nivel 

european  pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică 

Obiectiv specific 2.1: Identificarea de noi parteneriate cu agenți economici pentru derularea 

stagiilor de pregătire practică a elevilor VET 

Dezvoltare 

instituțională 
prin relații 
comunitare 

parteneriale 

 Proiecte ERASMUS+ 

pentru mobilități de 

efectuare a stagiilor 

practice ale elevilor, la 

agenți economici din 

state europene. 

 Organizarea de 

mobilități virtuale prin 

proiecte Erasmus, pentru 

elevii VET, desfășurate 

de operatori economici 

europeni. 

-Creșterea atractivității școlii ca furnizor 

VET. 

 

-Îmbunătățirea imaginii școlii și creșterea 

interesului pentru absolvenții de clasa a 

VIII-a. 

 

-Îmbunătățirea calității pregătirii 

profesionale a elevilor în cadrul stagiilor 

de pregătire practică. 
 

Anual 

Obiectiv specific 2.2 Îmbunătățirea calității parteneriatelor existente 

Dezvoltare 

instituțională 
prin relații 

 Traininguri ale 

reprezentanților 

operatorilor economici 

-Creșterea motivației tutorilor de practică 

prin îmbunătățirea cunoștințelor despre 

Iunie 2022 

Iunie 2023 

Iunie 2024 
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comunitare 

parteneriale 

parteneri, pe tema 

tehnicilor de gestionare a 

stagiilor de practică a 

elevilor VET.  

 Formarea tutorilor de 

practică pe baza 

participării la cursuri de 

pedagogie și psihologie 

școlară, obținute prin 

proiecte Erasmus. 

tehnicile de furnizare a stagiilor de 

pregătire practică. 
 

Iunie 2025 

Iunie 2026 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 2.3: Creșterea gradului de conștientizare cu privire la responsabilitatea formării 

profesionale inițiale a elevilor liceului  

Direcție de 
acțiune 

Acțiuni de realizare Rezultate așteptate Termen 

Dezvoltare 

instituțională 
prin relații 
comunitare 

parteneriale 

  Mobilități europene 
ale tutorilor din 

organizațiile agenților 
economici parteneri, 

pentru dezvoltarea de 

colaborări cu agenți 
economici europeni cu 

experiență în furnizarea 
de pregătire practică 
pentru elevii VET. 

  Exemple de bune 

practici ale partenerilor 

europeni participanți în 
proiectele de mobilități 
Erasmus+, oferite prin 

programe europene, 

inclusiv prin dezvoltarea 

de proiecte virtuale. 

-Creșterea motivației profesorilor 

coordonatori pentru derularea practicii în 

condiții de calitate ridicată. 
 

-Rezolvarea problemelor legate de 

disfuncționalitățile pregătirii practice pe 

timp de pandemie. 

 

Permanent 

Obiectiv specific 2.4:  Identificarea de noi soluții de pregătire practică, în parteneriat cu 

operatorii economici, influențate de situații de criză 

Dezvoltare 

instituțională 
prin relații 
comunitare 

parteneriale 

 

 Punerea la dispoziția 

elevilor a unor softuri de 

specialitate, create pe 

baza softurilor utilizate 

de agenții economici. 

-Îmbunătățirea abilităților digitale ale 

profesorilor VET și ale elevilor prin 

accesarea formelor de pregătire practică 

în format online/mobilități virtuale. 
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Dezvoltare 

curriculară 

 Realizarea de tutoriale 

în format video, pe teme 

practice, inspirate din 

studii de caz și exemple 

reale, în colaborare 

școală - agent economic 

partener. 

 Realizarea de manuale 

și caiete de practică în 

format digital, în 

colaborare cu agenții 
economici parteneri, prin 

utilizarea fondurilor 

europene. 

 Realizarea de jocuri 

educaționale pe baza 

situațiilor practice 

inspirate din experiența 

agenților economici 

parteneri, în colaborare 

cu institute de învățământ 

superior. 

 Realizarea de 

materiale video cu 

invitați specialiști din 

domeniile de pregătire 

ale elevilor, pentru 

evidențierea unor aspecte 

importante ale carierei. 

-Creșterea nivelului de satisfacție al 

elevilor privind modalitățile inovatoare  

de învățare a unei meserii. 

 

Obiectiv strategic 3: Creșterea atractivității ofertei educaționale pentru pregătire profesională 
la standarde europene 

Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea programelor de pregătire profesională în parteneriat cu agenții 
economici pentru o integrare mai ușoară a elevilor pe piața muncii 

Dezvoltare 

curriculară 

 Identificarea 

cunoștințelor, abilităților 
și aptitudinilor specifice 

calificărilor școlarizate, 

cerute pe piața muncii de 
operatorii economici. 

 Încurajarea elevilor să 
participe la mobilitățile 

peste graniță în scopul 

formării profesională, în 
context internațional. 

-Conceperea CDL-urilor, prevăzute în 
planurile de învățământ, cu rezultatele 

învățării solicitate de operatorii economici 
de la nivel național și european. 

 

-Recunoașterea rezultatelor învățării prin 
evaluările și documentele obținute în 
mobilități. 
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Obiectiv specific 3.2 Integrarea organizațională a  modificărilor din domeniul educațional 
intervenite la nivel european 

Direcție de 
acțiune 

Acțiuni de realizare Rezultate așteptate Termen 

Dezvoltare 

instituțională 
prin relații 
comunitare 

parteneriale 

 Crearea unor 

instrumente flexibile 

pentru promovarea 

ofertei educaționale la 

nivel local, național și 
internațional. 

 Participarea la 

evenimente organizate la 

nivel european. 

 Schimburi de elevi în 
stagiile de pregătire 
practică prin intermediul 
programelor Erasmus+ 

-Modernizarea  paginii web a școlii și 

traducerea ei în limbile engleză, franceză 
și germană, în special a informațiilor de 

interes pentru străini. 
-Actualizarea instrumentelor utilizate 

pentru promovarea imaginii școlii 
Facebook și Instagram - Eramus+VET 

Liceul Tehnologic Ion Bănescu. 
-Mobilități, schimburi de elevi pentru 

stagii de pregătire practică. 

 

 

Obiectiv specific 3.3 Îmbunătățirea competențelor de comunicare ale elevilor participanți la 
mobilitate 

Incluziune 

socială 

 Activități de pregătire 
lingvistică a elevilor care 
participă la mobilități, în 
scopul exersării și 
dezvoltării competențelor 

de comunicare într-o 

limbă străină. 

-Integrarea elevilor cu posibilități reduse 
în exersarea abilităților de comunicare 
într-o limbă străină. 

 

 

 

Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea abilităților de incluziune socială, comportament european și 

dezvoltare durabilă  

Obiectiv specific 4.1 Îmbunătățirea  pentru 75% dintre participanți a abilităților de incluziune  
socială și a unui comportament european 

Incluziune 

socială 

 Valorizarea în cadrul 
mobilităților Erasmus a 
tradițiilor interculturale și 
etnice la nivel european. 

Menținerea parteneriatelor cu agenți 
economici tradiționali, prin schimbarea 

percepției cetățenilor români la nivel 
european. 

 

Obiectiv specific 4.2 Asigurarea accesului echitabil la educație de calitate pentru elevii din școala 

noastră prin implicarea în activități extrașcolare și extracurriculare în care sunt promovate 
valorile  dezvoltării durabile  

Incluziune 

socială 

 Stabilirea  criteriilor 

de selecție  pentru elevii 
care doresc sa participe in 

cadrul activităților 
propuse de școală. 

Asigurarea condițiilor egale de acces la 

programele de învățare pentru toți elevii și 

sprijinirea acestora pentru propria formare 
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MODALITĂȚI DE MONITORIZARE 

 

Responsabilii pentru proiecte europene și programe comunitare vor întocmi rapoarte care vor 
fi prezentate Consiliului de Admininstrație la sfârșitul fiecărui an școlar. Raportul va cuprinde 
informații privind gradul de îndeplinire a indicatorilor, dar şi eventuale propuneri pentru revizuirea 

elementelor strategiei în dependență de impactul lor (termene, resurse, indicatori etc.). Eventuale 
decizii de modificare a strategiei vor fi luate în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic 

”Ion Bănescu”.  

 

 


