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VIITORI  HORTICULTORI  PREGĂTIȚI  ÎN  SPAȚIUL  EUROPEAN 



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  

Valoare in Euro aprobată:  33.165  

Perioada de desfășurare 17-28.07.2017 



   
 
 
 
Data plecării: 
 16.08.2017 



 Deplasarea s-a făcut cu avionul-cursă 
directă București -Lamezia Terme. 



Prima zi de practică 
Echipa nr. 1- Intreținerea  spațiilor verzi din 
orasul Nicotera. 







Echipa nr. 2 
Inmulțirea  plantelor decorative 







Echipa nr. 3 
 Întreținere și îngrijire livezi  





Echipa nr.4 
Casa Comerci 



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  s-au dobândit: 
- 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 



După o zi de muncă… 



Prezentare de proiecte a Asociației  
Giovani per Europa 



Vizită de lucru la o fabrică de ulei de 
măsline și o plantație de măslini 







Rezultatul muncii 











Întoarcerea acasă 













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. 
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