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Proiectul a primit finanțare din partea UE 

„ERASMUS+, ABILITĂȚI PENTRU 

MESERIA NOASTRĂ!” 
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Motto: 

Un gram de practică valorează cât tone de teorie 



ECHIPA DE GESTIUNE A PROIECTULUI 

 

 Responsabili 
 

 Responsabil proiect - Nagy Csaba 

 Responsabil financiar - Balázs Boglárka   

  

 Coordonatori instituţionali 
 

 Mureșan Daniel - Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou 

 Benedek Vasile - Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei 

 Mateiu Călin-Andrei - Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida 

 Gionea-Revnic Adrian - Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc 

 Peștean Mariana - Școala Profesională Sîg 

 

 



COMPONENȚA  CONSORȚIULUI 

  Proiectul ERASMUS+ este finanţat de către 
Comunitatea Europeană, prin consorțiul național 
„Școli din Sălaj în Erasmus+”, compus din: 

 Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nușfalău 

în calitate de coordonator al proiectului 

și  

 Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou 

 Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei 

 Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc 

 Școala Profesională Sîg 

 Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida 

 în calitate de beneficiari. 



  „ERASMUS+, abilități pentru meseria noastră!” este ca 
elevii celor patru școli profesionale din județul Sălaj reunite 
într-un consorțiu VET, să realizeze stagii de pregătire 
practică într-un mediu de lucru real cu dotări moderne 
specifice domeniilor de calificare, care să-i ajute să 
dobândească competențe în concordanță cu standardele 
europene și cerințele pieței muncii, competențe care să le 
faciliteze integrarea socială. 

  Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma un stagiu 
de formare profesională în străinătate, la un centru de 
formare Centrum Ksztalcenia Praktycznego (CKP) și Japan 
Tech Servis Wroclaw, Polonia.  

 

SCOPUL  PROIECTULUI  



 Acumularea de cunoștințe și dobândirea de abilități și 
competențe în vederea facilitării dezvoltării profesionale 
și asigurarea unei mai bune tranziții de la școală la viața 
activă a tinerilor din Sălaj.  

 Deschiderea spre valorile culturale europene și 
îmbunătăţirea competenţelor lingvistice și cheie pentru o 
mai bună adaptare la un mediu socio-profesional 
multicultural. 

 Facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii prin 
promovarea recunoaşterii competenţelor dobândite prin 
mobilitate transnațională. 

 Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor trans-naţionale 
care facilitează mobilitatea profesională. 

 

OBIECTIVE  SPECIFICE 

 



  În proiect vor fi implicați 64 elevi, formabili VET clasa a 
X-a de la învățământul profesional, forma de învățământ zi, 
domeniul Mecanic, distribuiți pe școli astfel: 

 

 16 elevi, Mecanic auto, Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nușfalău; 

 16 elevi, Lăcătuș mecanic prestări servicii, Liceul Tehnologic 
„Octavian Goga” Jibou; 

 8 elevi, Mecanic auto, Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu 
Silvaniei; 

 8 elevi, Lăcătuș mecanic prestări servicii, Liceul Tehnologic „Liviu 
Rebreanu” Hida; 

 8 elevi, Mecanic auto, Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc; 

 8 elevi, Tinichigiu vopsitor, Școala Profesională Sîg. 

PARTICIPANȚI 

 



  Durata mobilităților este de 3 săptămâni, care acoperă 
un număr de 90 ore din Stagiul de pregătire practică 
aferent CDL-urilor cu tema: „Pregătire pentru piața 
muncii” și au următoarele perioade: 

 Flux 1: 01.03-19.03.2021, Liceul Tehnologic „Octavian 
Goga” Jibou, la CKP Wroclaw; 

 Flux 2: 22.03-09.04.2021, Liceul Tehnologic „Liviu 
Rebreanu” Hida, la CKP Wroclaw + Liceul Tehnologic 
„Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei, la Japan Tech Wroclaw; 

 Flux 3: 26.04-14.05.2021, Liceul Tehnologic nr. 1 
Surduc, la Japan Tech Serwis Wroclaw + Școala 
Profesională Sîg, la CKP Wroclaw; 

 Flux 4: 24.05-11.06.2020, Liceul Tehnologic „Petri 
Mor” Nușfalău la Japan Tech Wroclaw. 

PERIOADELE  MOBILITĂȚILOR 



PARTENERII IMPLICAȚI ÎN MOBILITĂȚI 

 

 Japan Tech Wroclaw  este o companie din Polonia, 

pentru 32 mobilități în calificarea Mecanic auto; 

 Centrum Ksztalcenia Praktycznego - CKP Wroclaw  

este o instituție de învățământ de stat din Polonia, 

pentru 32 mobilități, calificarea Lăcătuș mecanic 

prestări servicii și Tinichigiu vopsitor; 

 Futurum se va ocupa de organizarea și buna 

desfășurare a plasamentelor în Wroclaw. 



SELECTIE  PARTICIPANȚI 

  Pentru selecția elevilor în mobilitate aceștia vor depune dosarul de 
candidatură care va cuprinde: 

 Cerere de înscriere; 
 Copie după cartea de identitate; 
 Curriculum Vitae în format Europass; 
 Pașaport lingvistic Europass; 
 Scrisoare de intenție; 
 Adeverinţă de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat, prin 

care se atestă poziţia de elev înmatriculat la domeniul de calificare/ 
calificarea, anul de studii, MEDIA GENERALĂ și MEDIA LA 
PURTARE din anul școlar încheiat; 

 Acord părinți; 
 Recomandare diriginte. 
  Probele de selecție constau dintr-un test scris la specialitate, test 

scris la limba engleză și un interviu. 

 



PREGĂTIRE PRACTICĂ 







PREGĂTIRE CULTURALĂ 









  Mobilitățile se desfășoară în colaborare cu: 

 Centrum Ksztalcenia Praktycznego (CKP) Wroclaw 
Polonia, care este o instituție de învățământ de stat fondată 
în 1996 după model german și are rolul de a susține 
angajații diverselor firme din regiunea Silezia, să-și 
îmbunătățească nivelul de calificare, de a sprijini tinerii și 
adulții care doresc să obțină o calificare în profesii care au 
devenit în prezent din ce în ce mai căutate; 

 Compania Japan Tech din Polonia este specializată în 
domenii precum mecanică auto, mecatronică, mecanică, 
instalații electrice și oferă stagii de pregătire practică ale 
elevilor din învățământul vocațional.  
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România - Polonia 
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 Prin proiect participanții își vor dezvolta în plus față de 
competențele profesionale și competențe civice, sociale și 
de comunicare într-o limbă străină. 

 Rezultatele învățării (LO) care urmează a fi dobândite de 
participanți în stagiile de practică realizate într-un mediu 
internațional sunt corelate cu competențele din Unitatea de 
rezultate ale învățării tehnice generale cuprinse în 
Standardul de pregătire profesională al calificărilor. 

 Participanții vor beneficia gratuit de pregătire lingvistică, 
culturală și pedagogică în România, transport România – 
Polonia, cazare, masă, transport local, pregătire practică și 
culturală în Polonia. 
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  Validarea 
plasamentului se va face 
pe baza documentelor de 
mobilitate Europass, iar 
recunoașterea 
rezultatelor dobândite 
peste graniță se face prin 
ECVET, prin acordarea 
de credite, respectiv 
note, la modulul de 
pregătire practică 
comasată. 
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 Coordonatorul consorțiului LICEUL 

TEHNOLOGIC „PETRI MOR” 

NUȘFALĂU, va asigura participanților 

suportul practic, logistic și desfășurarea în 

condiții legale și de siguranță a mobilităților. 

 Echipa de gestiune a proiectului se va 

preocupa de întocmirea tuturor formalităților 

legale privitoare la mobilitatea, transportul și 

plasamentul participanților la proiect. 
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