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Activitățile proiectului ”Metode inovatoare și aplicative în învățarea bazată pe muncă”
(”IN.APP.ME. WBL” project - Innovative and Applicative Methods in Work Based Learning) din
cadrul programului Erasmus +, Acțiunea cheie 2, Parteneriate strategice pentru susținerea inovării
au continuat în perioada 30 septembrie - 4 octombrie 2019 cu prima Activitate de Învățare (Learning
Activity C1).
Alături de parteneri din trei țări (Ilmiolavoro – coordonator – Italia, Universitatea HAAGAHELIA– Finlanda, Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi"- Italia, Faraone Industrie spa – Italia,
Dikmen Mesleki din Teknik Anadolu Lisesi - Turcia), Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu”
Târgoviște, reprezentat de 4 cadre didactice, Dogaru Alina, Tonea Costel, Lăzărescu Lia și Floroaica
Claudia, a participat la această săptămână de training coordonat de partenerii finlandezi.
A fost o săptămână plină, cu un program bine stabilit de către formatorii veniți de la
Universitatea HAAGA-HELIA– Helsinki, Finlanda. Facilitarea procesului de învățare prin Metoda
învățării bazate pe anchetă (Inquiry based-learning) a fost ținta acestei activități.
Modulul 1, Work communities and Networks, a avut ca rezultate ale învățării dezvoltarea
capacității profesorului de
- a identifica propriile nevoi de formare pentru a putea colabora cu actorii implicați în procesul de
învățare prin muncă,
- a crea un nou mediu de învățare, asociat cerințelor angajatorilor,
- a identifica și evalua contextele necesare colaborării cu angajatorii,
- a găsi soluții pentru promovarea învățării prin muncă,
- a evalua impactul propriei dezvoltări profesionale asupra celorlalți actori implicați (colegi, elevi,
agenți economici).
Modulul 2, Pedagogical approaches and the best practices in Work Based Learning, a propus
dezvoltarea capacității profesorului de
- a identifica, înțelege și aplica noțiunile de bază ale pedagogiei învățării prin muncă în contextul
VET,
- a planifica, implementa și evalua predarea și învățarea în mediul de învățare prin muncă,
- a înțelege cum este implementată asigurarea calității predării în WBL.
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