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Perioada de derulare  

 01-10-2017 - 31-01-2019 (16 luni) 
 
 
 

 Buget:  159.129 E 



 Scopul  principal: formarea de competente si comportamente de 
cetateni activi ai societatii la 75 de elevi prin desfasurarea de stagii 
de pregatire practica in spatiul european 

Obiectivele proiectului sunt: 
- Formarea la 75 de elevi a competentelor profesionale practice stabilite in standardele 
de pregatire profesioanala in conditii reale de munca acordate de catre agenti economici 
si institutii de invatamant din spatiul european. 
- Dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor a 75 de elevi de a se adapta cu usurinta 
cerintelor unui viitor loc de munca prin efectuarea de stagii de pregatire practica la 
agenti economici viabili din spatiul european 
- Insusirea de catre 75 de elevi a comportamentelor si atitudinilor  pozitive privind 
asumarea deciziilor in formarea si cautarea unui loc de munca 
- Cresterea atractivitatii orelor de pregatire practica la 20  clase de invatamant 
profesional si tehnic prin utilizarea exemplelor de buna practica aduse in scoala de catre 
cei 75 de elevi implicati in desfasurarea mobilitatilor  



 
 Activităţi prevăzute:  
• Lansarearea proiectului in cadru festiv – octombrie 2017 
 
•Selectia participantilor la mobilitate, cu urmatoarele etape: 
anuntul selectiei – noiembrie 2017 
concursul de selectie – decembrie 2017 
afisarea rezultatelor selectiei care va cuprinde 75 participanti si 15 rezerve – 
decembrie 2017 
 
• Pregatirea culturala lingviastica si pedagogica a participantilor la 
mobilitate in cadrul organizatiei de trimitere – ianuarie-februarie 2018 
 
• Desfasuararea mobilitatilor   
  
• Diseminarea rezultatelor proiectului-octombrie 2017 - ianuarie 2018 



Grupa 1 
o Denumirea cursului ; ” Organizarea exploatării agregatelor şi 
instalaţiilor folosite în agricultură” 
o Locaţia (denumirea instituţiei, localitatea, ţara) : "Comercio de 
agregados e producao agricola", Barcelos, Portugalia 
o Perioada : 5-16.03.2018 
o Nr. Participanţi : 9 elevi si un cadru didactic însoțitor 
 
 
 
Grupa 2 
o Denumirea cursului ;  ”Agricultura bio” 
o Locaţia (denumirea instituţiei, localitatea, ţara) :  BIOCELOS, 
Barcelos, Portugalia 
o Perioada : 5-16.03.2018 
o Nr. Participanţi : 15 elevi si două cadre didactice însoțitoare 



Grupa 3 
o Denumirea cursului ;  ” Poluarea şi protecţia mediului” 
o Locaţia (denumirea instituţiei, localitatea, ţara) : Camara Municipal de 
Barcelos  , Barcelos, Portugalia 
o Perioada :  19-30.03.2018 
o Nr. Participanţi : 9 elevi si un cadru didactic însoțitor 
 
 
 
Grupa 4 
o Denumirea cursului ; ” Tehnologia semifabricatelor superioare din 
lemn”   
o Locaţia (denumirea instituţiei, localitatea, ţara) :  "Espacos Miranda"   , 
Barcelos, Portugalia 
o Perioada :  19-30.03.2018 
o Nr. Participanţi : 9 elevi si un cadru didactic însoțitor 



Grupa 5 
o Denumirea cursului:  Amenajarea spațiilor verzi 
o  Locaţia (denumirea instituţiei, localitatea, ţara) : Giovani per 
l’Europa, Nicotera, regiunea  Calabria, Italia   
 
o Perioada :  14-25.05.2018   
o Nr. Participanţi : 15 elevi si două cadre didactice însoțitoare 
 
 
 
Grupa 6 
o Denumirea cursului ; ”Cultivarea vitei de vie”  
o Locaţia (denumirea instituţiei, localitatea, ţara) : Istituto di 
Istruzione Superiore "G.A. Pischedda", orașul Bosa, Sardegnia, Italia 
o Perioada :  18-29.06.2018  
o Nr. Participanţi : 9 elevi si un cadru didactic însoțitor 



Grupa 7 
o Denumirea cursului ;  ”Plante furajere” 
o Locaţia (denumirea instituţiei, localitatea, ţara) : Istituto di 
Istruzione Superiore "G.A. Pischedda", orașul Bosa, Sardegnia, Italia 
o Perioada :  03-14.09.2018     
o Nr. Participanţi : 9 elevi si un cadru didactic însoțitor 



 Rezultate prevăzute:  
 
 -Formarea de competente profesionale practice stabilite in standardele de 
pregatire profesioanala in conditii reale de munca acordate de catre agenti 
economici si institutii de invatamant din spatiul european partenere in proiect 
 
-Dezvoltarea aptitudinilor si abilitatilor  elevilor  de a se adapta cu usurinta 
cerintelor unui viitor loc de munca prin efectuarea de stagii de pregatire practica la 
agenti economici viabili din spatiul european avand la baza experienta dobandita 
pe parcursul mobilitatilor 
 
-Insusirea de catre   elevi a comportamentelor si atitudinilor  pozitive privind 
asumarea deciziilor in formarea si cautarea unui loc de munca in baza exemplelor 
pozitive descoperite pe parcursul mobilitatilor 
 
-formarea deprinderilor de a se integra intr-un program de munca si orar stabilit 
de cerintele efectuarii stagiului de practica in conditii reale de munca 



-dobandirea abilitatilor de a se adapta cu usurinta la situatii noi sau inedite in baza 
experientei acumulate inafara spatiului traditional al tarii si al scolii 
 
-dezvoltarea capacitatilor lingvistice prin interactiune timp de doua saptamani cu 
tutorii si personalul din societatile partenere dar si prin interactiune cu comunitatea 
locala in care vor locui pe perioada stagiului de pregatire practica  
 
-formarea de atitudini specifice cetatenilor activi ai Uniunii Europene, capabili de 
acceptare a interculturalitatii si a stilului de viata european 
 
-schimbarea mentalitatilor asupra modului de organizare a societatii si a stilului de 
viata de zi cu zi folosind ca modele comunitatile in care isi vor desfasura activitatea 
. 
 
 - desfasurarea orelor de instruire practica in cadrul liceului folosind ca mijloace de 
invatamant exemplele de buna practica de pe parcursul mobilitatilor si experienta 
elevilor va determina cresterea atractivitatii acestora  



formarea deprinderii cadrelor didactice de a concepe si redacta proiecte Erasmus+ 
care sa duca la certificarea competentelor profesionale prin certificate ECVET ca 
spor de calitate a invatamantului local 
 
-returnarea catre comunitatea locala   a unor absolventi bine pregatiti din punct de 
vedere teoretic si practic, capabili sa ocupe un loc de munca in domeniul pe care l-
au studiat 
 
- adaptarea scolii la cerintele societatii si oferirea de motivatii care sa scada 
numarul de copiii ce abandoneaza studiile sau au un numar ridicat de absente  

 
-pentru scolile din comunitate oferim un exemplu de dezvoltare institutionala si 
adaptare la cerintele mediului extern prin implementare de proiecte europene 



- colaborarea scolii cu asociatiile non-guvernamentale si comunitatea locala 
pentru elaborarea de proiecte de acelasi tip si nu numai cu rol de a creste 
gradul de civilizatie si bunastare din zona 

 
- posibilitatea ca fosti participanti la mobilitate sa-si deschida propriile afaceri in 
zona dupa modelele receptionate in spatiul european  

 
 

-sporirea vizibilitatii unitatii noastre la nivel national si european cu ajutorul 
mediului virtual si nu numai  
 
 
-atragerea scolii noastre ca partener in alte proiecte nationale sau internationale 
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