Proiectului Erasmus+, acțiunea cheie 1, VET cu titlul „Noi și Erasmus+
pentru un viitor mai bun!”,Contract nr. 2018-1-RO01-KA102-048394
Programul ERASMUS+, finanţat de către Comunitatea Europeană, prin consorțiul național VET,
compus din:
 Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nușfalău, în calitate de coordonator al proiectului,
 Liceul Tehnologic „Cserey – Goga” Crasna,
 Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda
 Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida
în calitate de beneficiari, a oferit elevilor oportunitatea de a urma un stagiu de formare profesională în
străinătate, la centrul de formare Centrum Ksztalcenia Praktycznego (CKP) Wroclaw, Polonia.
Programul a avut ca grup țintă: 15 elevi (din clasa a IX a B și a X-a B, calificarea Lăcătuș
mecanic prestări servicii). Locul de desfasurare a stagiului de pregatire practică VET: Centrum
Ksztalcenia Praktycznego (CKP) Wroclaw, Polonia în perioada: 27.05.2019-14.06.2019. Elevii au fost
însoțiți de profesori: prof. ing. Aluaș Dan și prof. ing. Ciupe Nicolae.
Scopul proiectului: creșterea calității actului educațional din unitatea școlară, prin
îmbunătățirea competențelor cheie, generale și specializate ale elevilor, în vederea facilitării inserției
profesionale pe piața muncii, în context european, prin mobilități transnaționale.
Obiectivele generale:
1.Susținerea participanților în acțiunile de formare profesională pentru dezvoltarea abilităților și
competențelor specializate;
2. Îmbunătățirea calității educației în toate etapele de formare profesională;
3. Facilitarea trecerii de la educația formală la sectoarele de pe piața muncii;
4. Facilitarea inserției profesionale a tinerilor pe piața muncii;
5. Creșterea spiritului antreprenorial.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea priceperilor și deprinderilor practice din programele disciplinelor pentru
calificarea profesională: Lăcătuș mecanic prestări servicii;
2. Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă;
3. Dezvoltarea competențelor lingvistice, limba engleză;
4. Creșterea încrederii în propria persoană datorită schimbului intercultural.
În timpul mobilității elevii au realizat activități practice specifice domeniului de formare
profesională, și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare în limbile engleză, au cunoscut și s-au integrat
într-un un mediu socio-cultural nou și diferit față de cel cunoscut și au vizitat obiective turistice din
Wroclaw, Silezia Inferioară și Cracovia, îmbunătățindu-și în același timp competențele profesionale dar
și orizontul cultural.
Beneficiind de fondurile europene alocate învățământului profesional, profesorii și elevii școlii au
avut experiențe de învățare într-un context performant, la nivel european, și au dobândit sau și-au
îmbunătățit competențele profesionale pentru o mai bună aplicabilitate a acestora în mediul profesional.

