Expertiza şi experienţa Şcolii din Avignon reprezintă baza acestora, a
cărei misiune este transferul programelor de formare spre România şi
Portugalia în funcţie de cerinţele şi necesităţile calificării în domeniile
ţintă.
Adaptarea acestor programe în contextul fiecărei ţări se realizează prin
strânsa colaborare cu partenerii proiectului, principiul acesteia fiind nu
numai transferul cunoştinţelor, ci şi al metodelor.

Formarea formatorilor români şi portughezi
Programele, ca rezultate ale colaborării au menirea de a funcţiona ca
suport în formarea formatorilor români şi portughezi, care la rândul lor
vor forma alţi profesionişti.

Calificarea întreprinderilor române şi portugheze
Paralel cu acest proces, un studiu se va ocupa cu identificarea
sistematică a întreprinderilor române şi portugheze, calificate pentru a
interveni asupra patrimoniului construit.

Diseminarea formărilor în Europa
Experimentate şi adaptate în cadrul proiectului PRO EXEMPLARIA,
mijloacele de formare, rezultate în urma implementării acestuia, pot fi
transferate şi în alte ţări europene.

www.pro-exemplaria.eu
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Transferul şi adaptarea mijloacelor de formare
profesională
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Proiectul european
PRO-EXEMPLARIA.
Conservare preventivă şi intervenţie
asupra patrimoniului arhitectural în
România şi Portugalia:
transfer de expertiză
are ca scop dezvoltarea unor programe
de formare profesională în domeniul
întreţinerii patrimoniului construit
din România şi Portugalia

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia
nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Conservare preventivă
şi intervenţie
asupra patrimoniului arhitectural
în România şi în Portugalia:
transfer de expertiză

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul
de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii

Contextul…
Preocupaţi de conservarea şi valorificarea patrimoniului lor construit,
România şi Portugalia doresc să dezvolte formarea profesională din
acest domeniu.

Obiectivele proiectului
●

●

…proiectului
În acest context, partenerii proiectului PRO EXEMPLARIA au vrut să
elaboreze un mijloc de formare, fără a se limita la întreprinderile de
construcţii, care să permită lărgirea grupului ţintă prin antrenarea unui
număr mai mare de profesionişti interesaţi de întreţinerea şi restaurarea
patrimoniului construit din România şi Portugalia (meşteri, meşteşugari,
tehnicieni, autorităţi locale …).
Datorită acestui aspect, Şcoala din Avignon a prezentat partenerilor săi
acele programe de formare de scurtă durată care răspund la nevoile
şi capacităţile programelor de formare ale întreprinderilor şi autorităţilor
teritoriale române şi portugheze.
Transferul şi adaptarea acestor programe în România şi Portugalia au
dat naştere proiectului PRO EXEMPLARIA.

●

●

●

Adaptarea programelor de formare profesională de scurtă durată a
Şcolii din Avignon (Franţa) la contextul român şi portughez.
Formarea formatorilor români şi portughezi prin mijloacele astfel
elaborate.
Testarea şi validarea acestor dispozitive pe parcursul formărilor-pilot
organizate în România şi Portugalia.
Inventarierea şi studiul preliminar al întreprinderilor care oferă
calificări în domeniul patrimoniului construit din România şi
Portugalia.
Prezentarea şi promovarea rezultatelor proiectului în România,
Portugalia şi la nivel european.

PUBLIC-ŢINTĂ
Formatorii educaţiei profesionale şi alt personal educativ.
Cadrele şi responsabilii tehnici ale autorităţilor teritoriale).
Alţi profesionişti în construcţii: arhitecţi, ingineri… şi viitori profesionişti (studenţii
facultăţilor de Arhitectură, Urbanism…)

Rezultate aşteptate
În perioada octombrie 2010 – septembrie 2012, partenerii proiectului
PRO EXEMPLARIA vor realiza un ansamblu de mijloace pentru
implementarea, valorificarea acestuia, respectiv pentru diseminarea
rezultatelor:
- studii preliminare despre patrimoniul construit român şi
portughez, referinţe pentru elaborarea dispozitivelor de
formare.
- mijloace de formare, axate pe tematicile prioritare, identificate
cu ajutorul studiilor preliminare.
- raport de studiu despre identificarea întreprinderilor româneşti
şi portugheze calificate în domeniul patrimoniului construit.
- un website PRO-EXEMPLARIA (www.pro-exemplaria.eu):
reflecţia proiectului şi a progresului acestuia, izvor de resurse
pedagogice şi umane (prezentarea formatorilor formaţi prin acest
proiect).

FORMĂRILE-PILOT
În Portugalia, oraşele Guimarães (www.cm-guimaraes.pt) şi Elvas (www.cmelvas.pt) vor găzdui formările-pilot, contribuind la implementarea proiectului.
În România, acestea vor avea loc la Castelul Bánffy (comuna Bonţida), în Centrul
de specializare în reabilitarea patrimoniului construit, organizat de Fundaţia
Transylvania Trust, partenerul proiectului.
Condiţii de înscriere şi data formărilor :
- pentru Portugalia: www.igap.pt
- pentru România : www.heritagetraining-banffycastle.org

