
"Competențe profesionale la standarde europene – siguranța 

integrării și adaptării pe piața europeană a muncii!" 

nr. proiect: 2018-1-RO01-KA102-047970 

proiect în Consorțiu Național

Coordonator consorțiu - Liceul Tehnologic “Dinu Brătianu” Ștefănești, AG 

dir. Vergiliu GORGOI

Parteneri: Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Râmnicu Vâlcea, VL

dir. Cristiana Nicoleta BITICA

Liceul Tehnologic Costești, AG

dir. Tatiana STOIAN - PREDA

Organizații gazdă: 1. Tellus College, Plymouth, Marea Britanie

2. ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO -Associação para a

Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo,

Portugalia

3. A.SINANIS & SIA O.E. (IPODOMI), Grecia

Buget proiect – 234928 euro

Responsabil proiect Consorțiu – prof. Ion ANCA

Responsabili școli:

Renate Alice RAICEA - LT “Dinu Brătianu”, Ștefănești, AG

Maria ANCA - LT Costești, AG

Cristiana BITICA - LT “Căpitan N. Pleșoianu”, Rm. Vâlcea, VL



Obiectiv general:

- este acela de a dezvolta competențele
profesionale la nivel european în domeniul de
studiu al participanților, în vederea creșterii
calității educației in organizațiile de trimitere și
formării și facilitării tranziției de la școală la
viața activă.

Durata proiectului - 18 luni:

01/09/2018 – 29/02/2020



Obiective specifice:

• OS1 - dezvoltarea competențelor practice de întreținere,
reparare și diagnosticare a motoarelor termice pentru 63
elevi;

• OS2 - îmbunătățirea metodelor și practicilor moderne de
abordare a disciplinelor tehnice pentru 9 profesori;

• OS3 - dezvoltarea parteneriatelor transnaționale și a
cooperării europene;

• OS4 - dezvoltarea a 6 parteneriate cu agenți economici
de profil la nivel local/regional, în vederea exploatării
rezultatelor învățării obținute de beneficiarii stagiului de
practică;

• OS5 – însușirea unei mentalități sănătoase despre
muncă și viață, dezvoltarea gândirii critice, deprinderea
luării deciziei și asumării responsabilității pentru 72
participanți.



Grup țintă:

 63 elevi clasa a X-a, calificarea profesională

“Mecanic auto”

 9 profesori discipline tehnice

 Lic. Tehnologic “Dinu Brătianu” Ștefănești, AG:

- 21 elevi

- 3 profesori

 Lic. Tehnologic Costești, AG:

- 21 elevi

- 3 profesori

 Lic. Tehnologic “Căpitan N. Pleșoianu” Rm. Vâlcea, VL:

- 21 elevi

- 3 profesori

7 elevi respectiv 1 profesor / liceu / organizație de primire



Fluxuri:

Elevi:

• flux 1, UK, 21 elevi:

27 ianuarie -16 februarie 2019;

• flux 2, Portugalia, 21 elevi:

12 mai - 1 iunie 2019, 21 elevi;

• flux 3, Grecia, 21 elevi:

20 octombrie - 09 noiembrie 2019.

Profesori:

• UK: 3 profesori VET:

04 - 10 noiembrie 2018;

• Portugalia: 3 profesori VET:

07 - 13 aprilie 2019;

• Grecia: 3 profesori VET, 

01 - 07 iunie 2019.



Etape în implementare

• Informare, diseminare proiect

• Selecție participanți (elevi și profesori):

1. elevi

- Adeverință elev/clasă/calificare,

- Copie CN și CI,

- CV Europass,

- Scrisoare de intenție,

- Acord părinți,

- Recomandare diriginte,

- Copii diplome activități extrașcolare,

- Adeverință medicală.

Pentru a avea în grupul țintă 75% dintre elevi aparținând grupurilor 
dezavantajate, vom ține cont de:

- elevi orfani, 

- venitul/membru de familie,

- media modulelor de specialitate,

- media generală și la purtare în clasa a IX-a (valabil pentru toți 
candidații)



2. Profesori discipline tehnice

- Adeverință - prof disc. tehnice din școală,

- Motivație pentru participare, 

- Mod de utilizare a rezultatelor învățării,

- CV Europass.

Concursul de selecție cuprinde:

1. pt elevi, 3 probe cu pondere egală la medie:

- probă practică de specialitate,

- test engleză,

- interviu.

2. pt profesori, 2 probe cu pondere 2/3 interviu și 1/3 limba 
engleză:

- interviu în care se apreciază motivația pentru participare și modul de 
utilizare a rezultatelor învățării,

- purtarea unei discuții în engleză (au posibilitatea de a-și îmbogăți 
vocabularul prin pregătire și în timpul mobilității).



• Pregătire participanți:

1. pregatirea lingvistică:

Elevi- se solicită la AN 63 licențe pentru testare și 63  licențe pentru cursul 
on-line (pe platforma OLS).

Profesori – 10 ore, limba engleză

2. pregatirea generală și pedagogică, 10 ore: noiembrie-decembrie 2018. 

3. pregatirea culturală, 6 ore - ianuarie 2019.

• Derulare mobilități:

1. pentru elevi: 15 zile, câte 6 ore/zi și 2 zile transport,

2. pentru profesori: 5 zile, câte 8 ore/zi și 2 zile transport.

• Raportare individuală și finală



Rezultate proiect

• 63 participanți formați în domeniul “mecanic auto”,

• 9 profesori discipline tehnice participanți la job shadowing,

• Crește calitatea formării profesionale inițiale a elevilor și 
perfecționarea cadrelor didactice,

• Creșterea stimei de sine a participanților,

• Competențe interculturale, de comunicare în limba engleză 
dezvoltate,

• Documente în portofoliul personal (certificate - Europass Mobility, 
ECVET/de participare, lingvistic)

• Încheierea a 6 parteneriate de colaborare cu agenți economici 
relevanți,

• Elaborarea unui caiet de practică și unui auxiliar curricular,

• Dezvoltarea instituțională a școlilor din consorțiu,

• Scrierea unui nou proiect în programul Erasmus plus.



Selecție elevi, an școlar 2018-2019

Proba scisă limba engleză



Proba practică



Proba practică



Proba practică



Proba practică



Proba practică



Interviu



“Cred că secretul reușitei constă în

dorința de a învinge, credința în

Dumnezeu și în tine. În plus, trebuie

enorm de multă muncă. Și dragoste,

multă pasiune pentru ceea ce faci. Fără

pasiune, nimic nu este posibil.”

Peter Imre


