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Prima etapă a evaluării competenţelor în cadrul
Proiectului FPC "Formare pentru competivitate“
Sub egida Fundaţiei Lumina Instituţii de Învăţământ şi împreună cu partenerii Proiectului
FPC: Fundaţia Tuna (P1) din Bucureşti şi Asociaţia CPPV – Centrul de
Pregătire şi Perfecţionare Valahia (P2) din Târgovişte, începând cu 05 – 06 iunie 2015
şi până în 06 august 2015 (data evaluării competenţelor profesionale), s-au
desfăşurat cursurile la 4 din cele 5 locaţii ale proiectului şi anume:
- Pentru regiunea Nord-Vest, la Turda: ocupaţiile de cameristă, lucrător în comerţ şi
administrator de pensiune (Colegiul Tehnic);
- Pentru regiunea Sud-Muntenia, la Târgovişte: în ocupaţiile de operator date, infirmier şi
lucrător în comerţ (Sala de conferinţe internaţionale a Universităţii Valahia);
- Pentru regiunea Sud-Est, la Brăila: în ocupaţiile de cameristă şi infirmier (Hotel Traian);
- Pentru regiunea Nord-Est, la Roman: în ocupaţiile de operator date, infirmier şi lucrător
în comerţ (Colegiul Tehnic Petru Poni).
În data de 06 august 2015, la locaţiile mai sus menţionate au avut loc primele
activităţi de evaluare a competenţelor profesionale pentru absolvenţii cursurilor de nivel
I (120 de ore de teorie şi 240 ore de practică), respectiv la Brăila (2 grupe de
cameriste), la Târgovişte (1 grupă de lucrător în comerţ), la Roman (1 grupă de lucrător în
comerţ), la Turda (1 grupă de cameriste şi 1 grupă de lucrător în comerţ).
În Etapa a II-a de evaluare vor fi vizate grupele de nivel II (240 de ore de teorie şi 480
ore de practică).
Echipele de evaluatori s-au deplasat la sediile mai sus menţionate şi au
examinat pe cursanţii care au corespuns criteriilor de a participa la evaluare:
prezenţa de minimum 85% din totalul orelor de curs, de seminar şi de activităţi
practice, pregătirea corespunzătoare a materiei predate (pe bază de teste), prezenţa
fizică la examinare.
La fiecare din locaţiile de la Brăila, Târgovişte, Roman şi Turda au existat 1-2
reprezentanţi ai solicitantului Proiectului FPC, respectiv ai Fundaţiei Lumina Instituţii de
Învăţământ, precum şi a reprezentanţilor partenerilor Proiectului: Fundaţia Tuna (P1) din
Bucureşti şi Asociaţia CPPV – Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Valahia (P2) din
Târgovişte.
Anexăm acestui Newslettere imagini sugestive cu participarea la examene
a beneficiarilor-grup ţintă în faţa comisiilor de evaluare.
Tuturor le-am urat succes în obţinerea certificatului de calificare în meseriile de nivel I din
Etapa I de evaluare.
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