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DE LA NEVOIE... LA PROIECT 

 Nevoile școlilor tehnice sunt multe... Nevoia noastră acută este lipsa unor companii/ agenți specializați care 

să ofere o pregătire practică eficientă, performantă elevilor care urmează specializarea TEHNICIAN ECOLOG ȘI 

PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI. Pe de altă parte, se simte tot mai puternic nevoia schimbării părerilor legate de 

mediocritatea învățământului de la sate, a creșterii motivației elevilor pentru învățământul tehnic, a diversității 

instrumentelor de învățare, metode de lucru interactive, a formării unei atitudini proactive, la elevi și cadre 

didactice, lipsa finanțării instrumentarului necesar desfașurării și evaluării activităților de laborator. 

SOLUȚIA? 

Programul Erasmus + KA 1 VET ... 

 Asta am învățat-o din experiența proiectului Erasmus + KA 1 VET anterior,    

PERFORM! 

  

 

 



OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 
 Dezvoltarea abilităților practice de analiză și studiu în domeniul conservării durabile 

• Deprinderea informațiilor privind investigarea ecosistemelor naturale și antropice, 
conservarea biodiversității, prin participarea la vizite de studiu în rezervații naturale, la 
organizații cu profil ecologic din Portugalia, cu activitate relevanta pentru specializarile de 
studiu ale beneficiarilor 

 • Identificarea modelelor europene privind investigarea ecosistemelor, conservarea 
biodiversității, managementul și aplicarea normelor conservării eficiente  

• Perfecționarea abilităților de comunicare și a competențelor lingvistice (limba engleza), 
imperios necesare dezvoltării personale și profesionale a elevilor 

• Consolidarea dimensiunii europene în educație prin încurajarea învățării limbilor străine și 
construirea unor parteneriate transnaționale, determinând afirmarea școlii în comunitate  

• Dezvoltarea competențelor interculturale și îmbogățirea orizontului cultural al elevilor din 
grupul țintă... 



GRUPUL  ȚINTĂ 

 Elevii de la Liceul Tehnologic Topolog, clasele a IX-a și a X-a liceu, 

calificarea TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

 



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI ... 

propuse și, în mare parte, derulate 

Premobilitate: 

 1. Pregătirea pedagogică –  activitate derulată  

2. Pregătirea profesională –  activitate derulată 

3. Pregătirea lingvistică - Limba engleză- s-a utilizat ca instrument 
platforma de învățarea a limbii engleze, Erasmus+ Online Linguistic 

Support –  activitate derulată 

4. Pregătirea culturală în Romania și în Portugalia –   

activitate derulată 



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI propuse 

șiderulate 

Pregatirea din timpul mobilității:  

1.Pregătire lingvistică - Limba portugheză - activitate derulată parțial,în 

prima mobilitate 

2.Pregătirea profesională 90 ore , realizată de tutorele de practică 
desemnat de organizatia de primire: participanții participă la 

programul de lucru ( 5 zile pe săptămână- 6 ore pe zi, timp de 3 
săptămâni ) - activitate derulată parțial,în prima mobilitate 

N.B: A fost realizată doar prima mobilitate în martie 2020. Cea de-a 

doua nu s-a putut face din cauza pandemiei de COVID-19 



ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 Postmobilitate:  

1. Popularizarea și prezentarea activităților din timpul stagiilor de 

formare profesională în mediul online și în cadrul unor întâlniri de  
specialitate - activitate derulată parțial pentru prima mobilitate 

2. Popularizarea portofoliilor de practică și utilizarea lor, de către 

profesorii de discipline tehnice din școală, ca instrumente de 

învățare - activitate derulată parțial pentru prima mobilitate 



→ REZULTATE 

 20 de elevi informați asupra programului Erasmus+ cu abilități de lucru în echipă, 

care cunosc și înțeleg conceptele de specialitate, cu care vor opera ulterior în 

ciclul superior al liceului. Aceștia dobândesc competențe ligvistice pentru 

nivelul A2 engleză, A1 portugheză, își îmbogățesc orizontul cultural. 

 20 certificate Europass Mobility  

 20 contracte pentru mobilitate 

 20 de portofolii de practică (fise de lucru, observatie, evaluare, monitorizare) 

  20 CD-uri cu exemple de bune practici  

 1 expoziţie foto cu aspecte din perioada stagiului de practică  

 10 afişe şi 50 pliante cu prezentarea proiectului  

 3 articole publicate  

 1 pagină de facebook a proiectului 



... IMPACT... 

 Asupra ELEVILOR 
 

 O mai bună cunoaștere a surselor documentare legate de ceea ce înseamnă 
domeniul protecția mediului, familiarizarea elevilor cu politicile europene și 
strategiile viabile privind protecția mediului,  

 Îmbunătățirea competențelor lingvistice și de comunicare în domeniul protecției 
mediului, atât în limba română, cât și în limba engleză, imperios necesare, ținând 
cont de faptul că în județul Tulcea există Rezervația Biosferei Delta Dunării, Parcul  
Național Munții Măcin. 

 Pe baza deprinderilor dobândite și cu ajutorul certifcării obținute, se vor putea 
orienta spre o carieră în domeniu, ținând cont de nevoia de specialiști existentă.  

 Nu trebuie omisă dezvoltarea competențelor sociale și de relaționare, a celor 
interculturale, înțelegând mai bine ce înseamnă diversitatea culturală europeană.  



...IMPACT... 

Asupra ȘCOLII 
 Crește calitatea educației prin valoarea europeană adăugată formării 

profesionale  

 Se dezvoltă dimensiunea europeană în educație și formare profesională prin 
recunoașterea și echivalarea stagiului de pregătire tehnică, recunoașterea 
rezultatelor învățării dobândite de participanți; se va recâștiga încrederea 
părinților și a partenerilor educaționali în școală.  

 Proiectul va fi un punct de plecare în derularea unor parteneriate transnaționale, 
va facilita nu numai transferul de experiențe didactice, ci și acțiuni de mobilitate 
a persoanelor aflate în formare initială. Certificatul Europass Mobility va fi un 
instrument important in integrarea pe piața muncii din România și UE.  

Cu certitudine, PROIECTUL PRACTIPLUS ESTE UN + VALOARE PENTRU ELEVI ȘI 
ȘCOALA!!! 

 



Și pentru că cele spuse nu-s vorbe 

goale, vă invităm să priviți o parte a 

PRACTIPLUS-ului nostru ...   ...................................................... 



Impresiile elevilor 

 



în activitATe…… 

ECOSISTEME  ZONALE 



Mic dejun și 

iar la studiu 

Ecosisteme 
Litorale și 

costiere 



Agroecosisteme locale 



Experiențe 

minunate 



” După muncă... și  răsplată ”  



Pregătire culturală- 

barcelos 



Am reușit și sperăm să nu fie ultima 













Suntem foarte supărați... mai 

vrem!!! 


