,,COMPETENȚE EUROPENE
PENTRU VIITOR PRIN STAGII DE
PRACTICĂ ÎN COMPANII EUROPENE!”
PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+
NUMĂR CONTRACT: 2020-1-RO01-KA102-078278
ACȚIUNEA CHEIE 1: MOBILITATEA PERSOANELOR ÎN SCOPUL
ÎNVĂȚĂRII
GRANT: 168.669,00 EUR

GRUP ȚINTĂ
An școlar 2020-2021
15 elevi ai claselor a X-a
Învățământ profesional de 3 ani
,,Confecționer produse textile”
20 elevi ai claselor a XI-a
Învățământ tehnic liceu
,,Tehnician în activități de comerț”
An școlar 2021-2022
20 elevi ai claselor a XI-a
Învățământ tehnic liceu
,,Tehnician operator tehnică de calcul”

Obiectivele proiectului
1.Formarea de abilități și competențe generale și tehnice la înalt nivel de
calitate în formarea inițială pentru 55 elevi (15 confecționer produse textile, 20
tehnicieni în activități de comerț, 20 tehnicieni operatori tehnică de calcul);
2.Dezvoltarea de atitudini, comportamente, competențe cheie, tuturor
participanților proveniți în proporție de 60% din medii sociale cu risc de
excluziune, în vederea creșterii competitivității și a gradului de ocupare în
lumea dinamică a pieței muncii, devenirii ca cetățeni europeni activi;
3.Dezvoltarea cooperării cu parteneri externi capabili să furnizeze educație și
formare profesională de calitate pentru un traseu de succes în carieră și în viață
al participanților la mobilități.

Parteneri principali

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade Barcelos – Portugalia, ale
cărei capacități organizatorice, logistice și profesionalism le cunoaștem din
proiectul de mobilitate pe care îl avem în derulare,
MEP Europroject Granada –Spania SL
Rinvesco Consulting Paphos - Cipru.t

Operatori economici
1.Firma Com-Prensa realizează procesul de producție și comercializare a tuturor
tipurilor de materiale în tipărirea textilă;
2.Alimentación Garo S.L. este un hipermarket care face parte din rețeaua
națională a productorilor spanioli Covirán;
3.Autoservicio Matilde este un hipermarket care are experienţa de ani buni în a
găzdui elevi în stagii de formare profesională, în cadrul proiectelor Erasmus+;
4.Lazarou CTC operează ca un centru de informație tehnologică concentrat atât
pe dezvoltarea de hardware cât și pe cea de software.

Echipa de proiect
1. PROF. IONELE DANIELA ELENA- COORDONATOR DE PROIECT
2. BOBOROCU OTILIA SIMONA- RESPONSABIL FINANCIAR
3. PROF. PETRUȚ

MIRELA MONICA- RESPONSABIL CU FORMAREA PROFESIONALĂ

4. DIR.ADJ. LĂSTUN OTILIA BOGDANA- RESPONSABIL CU EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA
5. PROF. FELDARA LUMINIȚA- RESPONSABIL CU DISEMINAREA ȘI VALORIZAREA REZULTATELOR
6. PROF. ANDREI ANCA FLORINELA- RESPONSABIL CU PREGĂTIREA LINGVISTICĂ ȘI CULTURALĂ.

