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LICEUL TEHNOLOGIC ,,LIVIU REBREANU” HIDA  

 Vă informează că s-a lansat proiectul :„ERASMUS+,, ABILITĂȚI  

PENTRU MESERIA NOASTRĂ!” 2020-1-RO01-KA102-079090  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:  

1.  Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou 

2.  Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei 

3.  Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc  

4.  Școala Profesională Sîg  

5.  Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida 

   în calitate de beneficiari. 

Scopul proiectului „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.  

Obiective  specifice 

 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. 

Participanți 

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: 

1. 16 elevi, Mecanic auto, Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nușfalău; 

2. 16 elevi, Lăcătuș mecanic prestări servicii, Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou; 

3. 8 elevi, Mecanic auto, Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei; 

4. 8 elevi, Lăcătuș mecanic prestări servicii, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida; 

5. 8 elevi, Mecanic auto, Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc; 

6. 8 elevi, Tinichigiu vopsitor, Școala Profesională Sîg.  


