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SCOP

Dezvoltarea competenţelor 
profesionale şi personale de comunicare, 
cooperare în relaţiile de muncă, a 
competenţelor culturale, în vederea 
creşterii competitivităţii absolventului de 
liceu tehnologic, în raport cu piaţa 
muncii, în context european.
Crearea unor modele şi strategii de 
colaborare la nivel instituţional, care să 
contribuie la creşterea capacităţii 
instituţiei de învăţământ de a furniza şi 
forma calificări relevante pentru piaţa 
muncii.



PARTENERI:
 Organizația beneficiară: Liceul 

Tehnologic Topolog

 Organizațiile de primire: KSafe și 

PREVENCION RUICES 

 Organizația intermediară: AGIFODENT 

Granada

Grupul țintă îl constituie 40 de elevi din 

învățământul tehnologic, specializarea

Tehnician în activităţi de comerţ, clasele a 

XI-a și a XII-a zi, aflați în formare 

profesională inițială. 20 dintre ei ei au 

efectuat  cele 90 ore de pregătire practică 

ale modulelor Igiena, securitatea muncii şi 

protecţia mediului și Protecţia 

consumatorilor şi a mediului (clasa a XI-a) 

respectiv Managementul calităţii și 

Reclamă și publicitate (clasa a XII-a), în 

Spania, în lunile martie și mai 2017.



ACTIVITĂȚI
Activități generale

1.Elaborarea aplicaţiei proiectului, contactarea organizaţiilor de 
primire şi definirea parteneriatului prin semnarea 
Memorandumului de înţelegere, cu definirea clară a rolului 
fiecărei organizaţii;
2. Pregătirea acordului şi stagiului;
3. Numirea echipei de gestiune a proiectului;
4. Campanie de informare locală şi regională, în legătură cu 
proiectul şi oportunităţile sale;
5. Pregătirea contractului cu Agenţia Naţională şi semnarea 
acestuia;
6. Selecţia participanților;
7. Detalierea Acordului de formare, împreună cu organizaţia de 
primire;
8. Pregătirea participanţilor;
9. Pregătirea călătoriei;
10. Derularea stagiului;
11. Validarea și recunoașterea de către organizaţia beneficiară a 
rezultatelor învăţării, după stagiu (evaluate şi validate, în 
conformitate cu procedurile pentru asigurarea calităţii și legislaţia 
românească, Ordinul 4931/august 2008);
12. Conceperea raportului individual de stagiu al fiecărui 
participant;
13. Realizarea raportului final;
14. Diseminarea rezultatelor proiectului;
15. Măsuri de asigurare a sustenabilităţii acestuia

Activități în cadrul 

mobilităților

- pregătire lingvistică (ore de 

limba engleză și spaniolă),

- pregătire pedagogică și 

practică

- pregătire culturală, 



PREGĂTIREA LINGVISTICĂ

A constat în lecții de engleză predate în 

țară, la nivelul Liceului, și în lecții de 

limbă spaniolă predate de formatorul 

Mauricio Borgoni.

Lecțiile au fost antrenante și utile 

ajutând elevii să socializeze cu cetățeni 

și elevi spanioli și să folosească 

expresiile în diverse situații: pregătirea 

practică, cumpărături, vizite la obiective 

culturale, călătorie cu mijloacele de 

transport.



PREGĂTIREA PEDAGOGICĂ DE INSTRUIRE 

PRACTICĂ

A fost realizată în țară de responsabilii 

desemnați de școală și în Spania de către 

formatori desemnați de parteneri.

Aceștia,în colaborare cu administrația Palatului 

Alhambra, redacția ziarului Ideal, Centrul de 

urgență 112, Stația de Pompieri- Granada, 

Stația de potabilizarea a apei (ETAP), Stația de 

reciclare a apei (ERAR SUR), Parcul Științelor,  

au prezentat și aprofundat temele prevăzute de 

Modulele de practică la cele două clase: a XI-a 

și a XII-a.

Cunoştinţele, abilităţile, competenţele 

dobândite de către participanţi incluse în 

Certificatul Europass Mobility sunt 

următoarele:



Modulul 1/XI. Igiena și securitatea muncii
Competențe :

Aplicarea legislaţiei privind igiena şi 

securitatea muncii

Desfășurarea de acţiuni de evitare a riscurilor 

privind igiena şi securitatea muncii

Aplicare măsurilor de protecţie a mediului



Modulul 2/XI.Protecția consumatorului și a 

mediului.
Competențe:

Apărarea drepturilor consumatorilor de 

produse şi servicii

Utilizeazarea  mijloacelor de informare a 

consumatorilor

 Evaluarea cuplului produs - ambalaj în 

relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor 

şi protecţiei mediului



Modulul 1/XII.Managementul calității

Competențe:
 Realizarea planificării calităţii serviciilor;

 Monitorizarea calității  serviciilor;

 Îmbunătățirea calității serviciilor.



Modulul 2/XII.Reclamă și publicitate
 Comunicarea eficientă în activitatea

de promovare

 Aplicarea diverselor componente ale 

mixului promoţional

 Implementarea programului

promoţional la nivelul organizaţiei

Moderarea de dezbateri şi şedinţe

 Elaborarea de documente pe teme 

profesionale



PREGĂTIREA CULTURALĂ
A constat în vizite realizate la 

principalele obiective culturale, 

fiind însoțiți de 2 studenți veniți 

în Granada prin programul 

Erasmus: Athanasia (Grecia) și 

Pietro (Italia).

Palatul Alhambra

Catedrala Santa Maria

Basilica de San Juan de Dios

Sacromonte

Mănăstirea Cartuja



PREGĂTIREA CULTURALĂ
Palatul Madraza

Casa memorială Max Moreau

Casa Zafra

Muzeul Inchiziției

Muzeul Casa de los Tiros



IMPACT

-au dobândit o mai bună cunoaștere a 
surselor documentare legate de 
piață,cunoștințe privind strategii 

comerciale europene

-cunosc mai bine legislația europeană 
privind protecța consumatorului și a 

mediului, reguli privind igiena

-au fost încurajați să învețe pe tot 
parcursul vieții și s-au familiarizat cu 

programele europene

-și-au îmbunătățit competențele lingvistice 
și de comunicare comercială

-și-au dezvoltat competențe sociale și de 
relaționare

-și-au îmbunătățit competențele culturale, 
realizând ce înseamnă diversitatea 
culturală europeană, contribuind la 
promovarea toleranței, a respectului 
pentru alte popoare și culturi

-vor beneficia de oportunități de carieră 
pe care domeniul și piața 

națională/europeană a muncii le oferă

-vor experimenta strategii de marketing 
europene, mai ales că Spania se află 
printre cele mai mari 10 economii ale 

lumii

-vor dobândi certificare pentru a lucra în 
domeniul serviciilor

-certificatul obținut îi va recomanda 
pentru un job

-vor participa și la alte programe de 
învățare și pentru adulți

În urma participării la acțiunea 
de mobilitate, elevii:



REZULTATE

• Performanțe sporite in domeniul Servicii pentru grupul celor 40 de elevi participanți
 40 de portofolii de practică (caiete de practică, fișe de lucru, observație, evaluare, monitorizare)
 40 certificate Europass Mobilitate.
 Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză și spaniolă;
 Îmbunătățiri ale profilului psiho-comportamental al participanților.

Pentru participanți:

• Adaptarea și modernizarea pregătirii de specialitate în concordanță cu cererea de pe piața muncii;
 Creșterea motivației pentru învățare a celorlalți elevi ai școlii;
 Noi aplicații pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă

• Creșterea încrederii comunității în școală, ceea ce va determina creșterea efectivelor de elevi, reducerea 
abandonului și a absenteismului, implicarea parinților în viața școlii

Pentru școală:

•  viitorii tehnicieni în comerț vor dobândi competențe profesionale la nivelul criteriilor de performanță din 
standardul de pregătire profesională, își vor imbunătăți competențele lingvistice si vor beneficia de avanatajele unei
experiențe de lucru la nivel european.  

• creșterea calitații vieții în Dobrogea prin dezvoltarea performanței resursei umane la nivelul interacțiunii
educație-mediul economic (companiile comerciale vor avea o percepţie diferită faţă de formarea în parteneriat
internaţional, crescând gradul de atractivitate şi posibilităţile de angajare ale elevilor şcolii pe piaţa muncii din 
domeniu).

Pentru regiune:



PLIANT



CONCLUZII:

 Noul program al Uniunii Europene pentru 

educație, formare, tineret și sport pentru 

perioada 2014 – 2020, ERASMUS+, aduce 

numeroase oportunităţi de învăţare pentru 

tineri şi adulţi, implicarea şcolilor în 

dezvoltarea de proiecte educaţionale fiind 

direct corelată cu dezvoltarea competenţelor 

resursei umane şi creşterea calităţii actului 

educativ.

 Oportunitățile de inserție, a absolvenților de 

liceu tehnologic, pe piața muncii cresc 

considerabil atât pe plan național cât și 

european.



Realizat: 
prof. Negru Maria
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