Proiectul TRIDENT ”Guiding the guide - an European approach of police internship”
- aprobat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie 2 - Parteneriate strategice pe
domeniul formare profesională KA202 DE CE?
Stagiile de practică sunt o parte majoră a educației polițienești. Rolul tutorelui este esențial în crearea
unei experiențe calitative pentru elevi și în oferirea posibilității de acumulare a cunoștințelor, competențelor
și abilităților. Educația și trainingul polițienesc au loc într-o Europă a integrării, diversității, mobilității și
migrației. Activitățile transnaționale aduc provocări majore muncii de poliție iar acum, când asistăm la
situații în care, în diverse arii, este necesară intervenția forțelor de ordine publică, este vital să existe o soluție
globală/transnațională de management (ex. managementul pandemiilor mondiale).
CINE?
În aceste circumstanțe, trei instituții de învățământ polițienesc - Școala de Agenți de Poliție
”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, Police University Rhineland-Palatinate, Miskolci Rendeszeti
Szakgimnazium - și-au unit eforturile într-un parteneriat strategic, propunându-și crearea unui cadru unitar
de instruire practică în unitățile de învățământ polițienesc, prin dezvoltarea competențelor tutorilor și
organizarea stagiului de practică în concordanță cu tendințele europene în domeniul educației și formării
profesionale.
CE NE-AM PROPUS?
Pentru atingerea acestui scop am stabilit patru mari obiective:
1. să creștem calitatea și obiectivitatea modului de organizare a stagiului de practică al
elevilor/studenților instituțiilor de învățământ polițienesc prin corelarea metodelor și mijloacelor didactice ale
tutorilor/mentorilor cu rezultatele învățării din programul de pregătire al educabililor și elaborarea de ghiduri
privind desfășurarea acestei activități;
2. să contribuim la dobândirea de către tutori a competențelor necesare exercitării activității de
tutela/mentorat pe baza unui program de studii elaborat în baza standardului ocupațional;
3. să creștem eficiența predării și învățării la locul de muncă prin folosirea de mijloace și instrumente
inovative din domeniul IT;
4. să întărim rolul profesional al tutorilor în educația civică a elevilor, inclusiv în ceea ce privește
diversitatea și principiile legale care trebuie respectate în contact cu grupurile defavorizate.
CE VOM REALIZA?
Proiectul va avea ca rezultat șapte produse intelectuale inovatoare, cu efect direct asupra organizării
desfășurării activității de tutelă:
Elemente de bază ale standardului ocupațional pentru tutori
Proiectul de standard de pregătire profesională a tutorilor
Proiect de curriculum pentru formarea tutorilor
Ghidul de organizare și desfășurare a stagiului de practică
Ghidul stagiului de practică pentru tutori
Ghidul stagiului de practică pentru elevi
Platforma educațională TRIDENT

CUI NE ADRESĂM?
 Toate produsele intelectuale realizate în comun de cele trei instituții de învățământ se
adresează în primul rând tutorilor. Aceștia vor avea astfel un cadru ocupațional și de
pregătire unitar și adaptat noilor nevoi transnaționale, precum și o serie de instrumente și
materiale didactice care îi vor ajuta în activitatea de tutelă.
 Structurile de poliție în care sunt angajați tutorii vor avea la dispoziție criterii clare pentru
alegerea și evaluarea acestora și vor avea certitudinea că activitatea acestora este de calitate,
având ca finundament o calificare recunoscută și bazată pe un standard de pregătire.
 Unitățile de învățământ polițienesc din cele trei țări vor putea utiliza aceste instrumente
pentru organizarea pregătirii tutorilor și pentru desfășurarea stagiului de practică al elevilor.
 Nu în ultimul rând, elevii/studenții vor beneficia de un ghid dedicat lor și de o platformă
educațională dedicate nevoilor lor, care vor deveni mijloace de învățare, evaluare și
comunicare versatile și adaptate la realitatea dinamică a muncii de poliție.
BUNE PRACTICI
După finalizarea proiectului, cooperarea dintre parteneri va promova în continuare schimbul de
expertiză în privința cerințelor muncii europene de poliție și a înțelegerii unei Europe a națiunilor și a
grupurilor minoritare. Prin schimbul de bune practici, pot fi dezvoltate în continuare în comun produse
inovative, poate fi promovată cunoașterea și realizarea de produse analogice și digitale care să fie folosite
transnațional.
În toate cele trei țări participante, proiectul va întări legătura dintre instituțiile de învățământ și
unitățile de poliție beneficiare. Produsele create în cadrul proiectului vor fi postate pe site-urile partenerilor și
vor fi accesibile nu doar tuturor polițiștilor din țara respectivă, cât și altor forțe de poliție partenere,
urmărindu-se rezolvarea în comun, prin metode similare, a unor probleme identice specifice țărilor europene.
INFO
Durata de implementare: noiembrie 2020 - octombrie 2022. Conferința de Deschidere a fost stabilită
pentru data de 26 noiembrie 2020.
Buget: Valoarea grantului acordat este de 253.983 de euro.

