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 Scopul proiectului: dezvoltare și perfecționare a abilităților elevilor din 

învățământul profesional- domeniul horticol și adaptarea lor la cerințele 
europene privind pregătirea profesionala conform exigentelor actuale ale pieței 
muncii. 
 
Obiective propuse: 
- dobândirea de către 15 elevi a unor cunoștionțe, aptitudini și 
competențe practice care să le permită formarea lor ca cetățeni responsabili și cu 
șanse de angajare pe piața locală și europeană a muncii în domeniul horticol 
- experimentarea de către 15 elevi a unor situații de muncă în spațiul 
european capabile să le formeze  capacitatea de a fi cetățeni activi ai Uniunii 
Europene 
-  acumularea de către 15 elevi de  informații privind alte țări și culturi 
capabile să le dezvolte spiritul antreprenorial pentru a-și deschide propria afacere 
- creșterea atractivității modului de organizare a stagiului de pregătire 
practică astfel încat acesta să răspundă nevoilor actuale ale elevilor de a deveni 
buni profesioniști în domeniul horticol 



PARTENER  ÎN PROIECT  
 

 Asociației de formare profesionala Giovani per l’Europa în colaborare cu primăria 
localității Nicotera din regiunea Calabria, Italia  

PERIOADA DE DESFĂȘURARE – 1 septembrie 2016 – 31 decembrie 2017 

Valoare in Euro aprobată:  33.165  



 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE CU ELEVII ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 

 Desfășurarea unui stagiu de practică de 12 de zile de către 15 elevi din 
clasa a X- a de la Liceul tehnologic ”Nicolae Bălcescu”, învățământ profesional, 
calificarea horticultor,  în pepinierele, serele, parcurile și zonele de agrement ale 
primăriei localității Nicotera, Italia. 

 
  



Competențele dobândite de către participanți la stagiul de pregătire 
practică în urma activităților desfășurate, conform standardelor de 
pregătire profesională sunt: 
-  Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor 
desfăşurate 
- Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă 
- Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor 
- Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de 
muncă 
- Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită 
- Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe 
- Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa 
muncii 



Alte competențe ce se vor dobândi: 
-     formarea abilităților de a-și deschide propria afacere 
-     dezvoltarea abilităţilor de adaptare şi flexibilitate la situaţii noi 
-     dezvoltarea competențelor antreprenoriale în domeniul horticol 
-     dezvoltarea competenţelor de negociere şi de acceptare a 
compromisului 
-     dezvoltarea competenţelor interculturale  
-      competenţe de a concepe şi realiza proiecte de viaţă şi programe 
personale 
-      competenţe de a-şi afirma şi apăra drepturile, interesele şi 
nevoile 
-     dezvoltarea capacităților de a se orienta într-o țară străină 



Impactul preconizat al desfășurarii mobilității asupra elevilor participanți poate fi 
evidențiat prin următoarele rezultate așteptate: 
-formarea de competențe și aptitudini practice care să le permită elevilor din învățământul 
profesional ca sa devină cetățeni responsabili și cu șanse de angajare pe piața locală și 
europeană a muncii în domeniul horticol 
-formarea elevilor din învățământul profesional   ca cetățeni activi a Uniunii Europene prin 
experimentarea unor situații de muncă în spațiul european 
-dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin acumulare de informații din alte țări 
ale spațiului Uniunii Europene 
-dobândirea de către elevii învățământului profesional și tehnic a calității de buni 
profesioniști în domeniu prin organizarea de stagii de pregătire practică în parteneriat cu 
asociații profesionale din spațiul european 
-creșterea capacității de adaptare la situații si experiențe practice noi  
-adaptarea la un program de munca pregătit după standarde europene de către o țară cu 
experiență în domeniul horticol 
-îmbunătățirea capacităților de comunicare într-o limbă străină  
-conștientizarea necesităților   de integrare într-o diversitate culturală, socială, economică 
și lingvistică de nivel european 
-sporirea motivației de a continua calificarea profesională pe nivelul 4 (tehnician în 
agricultură) și studii superioare, evitându-se părăsirea timpurie a sistemului de 
învățământ. 



Impactul preconizat al implementării proiectului asupra instituției noastre școlare poate fi 
descris prin următoarele rezultate așteptate: 
-reducerea numărului de elevi ce părăsesc timpuriu școala prin creșterea atractivității 
calificărilor din domeniul agriculturii 
-creșterea atractivității orelor de instruire instruire practică prin implementarea exemplelor de 
bună practică asimilate în cadrul proiectului 
-pregătirea și implementarea de noi proiecte europene adresate și altor grupuri țintă (profesori, 
elevi din ciclul gimnazial sau liceal) cu rol de a satisface cerințele dezvoltării armonioase a 
acestora în concordanță cu strategiile de europenizare a școlii 
-creșterea absorbției pe piața muncii a absolvenților școlii prin dobândirea de către aceștia a 
unor competențe în cadrul proiectului ce le permite adaptarea cu ușurință la cerințele acesteia 
-dezvoltatarea de parteneriate  în  spațiul european pentru a aduce un nou suflu  de bune 
practici pentru activitatea de zi cu zi a școlii 
-trimiterea de către școala în comunitate a unor absolvenți integrați din punct de vedere 
intercultural și multilingvistic, cu spirit antreprenorial, capabili de a-și deschide propriile afaceri 
în domeniul agriculturii. 



La nivelul comunitaății, impactul preconizat în urma implementării 
proiectului este relevat de următoarele rezultate așteptate: 
- Atragerea și altor instituții școlare în implementarea de proiecte 
europene pentru sporirea atractivității activităților instructiv – educative ale 
acestora 
- Angajarea de către fermele locale din domeniul horticol de elevi 
pregătiți in spațiul european 
- Oferirea de exemple de buna practică din spațiul agricol italian 
- Sporirea în zonă a numărului de întreprinzători în domeniul agricol 
- Scăderea numărului de copii ce părăsesc timpuriu spațiul școlii 



La nivelul regional și național și european, impactul preconizat în urma 
implementării proiectului este relevat de următoarele rezultate așteptate: 
- Oferirea de exemple de bună practică  în domeniul implementării 
proiectelor din cadrul programului Erasmus+ 
- Atragerea și altor instituții școlare în implementarea de proiecte 
europene pentru sporirea atractivității activităților instructiv – educative ale 
acestora 
- Determinarea formării forței de muncă prin programe europene ca 
o condiție pentru asigurarea  flexibilității acesteia față de cerințele unui 
sistem globalizat 



Pe termen lung, sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin integrarea în 
societate a unor cetățeni formați în baza valorilor europene, capabili să-și 
asigure independența financiară prin practicarea meseriei pe care au învățat-o 
în diferite ferme sau în propria afacere, iar școala îsi va adapta țintele de 
dezvoltare punând mai mult accent pe latura implementării proiectelor și 
parteneriatelor europene, ca premiză a creșterii atractivității acesteia pentru 
elevi si ceilalți parteneri educaționali. Comunitatea locală, in baza bunelor 
practici diseminate va avea informațiile necesare pentru implementarea de 
proiecte și pentru ceilalți tineri ieșiți din școală ce iși doresc oportunitatea de 
a se forma pentru o meserie la standarde europene prin intermediul 
programului Erasmus+. 
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