
 

  

 

 

 

 

 
 LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 NUȘFALĂU în calitate de coordonator al 
proiectului, a încheiat un Acord de constituire a Consorțiului Național VET de mobilități cu 
LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN OSSIAN" ȘIMLEUL SILVANIEI și cu LICEUL 
TEHNOLOGIC "CSEREY - GOGA" CRASNA, pentru a accesa fonduri europene prin 
programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1(KA-1), Mobilitate pentru cursanți din domeniul 
educației și formării profesionale (VET) și au convenit să organizeze proiectul în 
conformitate cu principiile și criteriile stabilite în Carta europeană a calității pentru 
mobilitate.  

Scopul proiectului ''Erasmus+ Pregătire pentru piața muncii" este ca elevii celor trei 
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. 

Obiective specifice ale acestui proiect sunt: 
1. 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. 

- Competențe cheie:  
 lucrul în echipă; 
 pregătirea pentru integrarea la locul de muncă; 
 facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii. 

- Competențe tehnice generale:  
 demontarea și montarea motoarelor cu ardere internă conform unei documentații 
tehnice și întreținerea acestora. 
 abilități de lucru în echipa si comunicare profesionala la locul de munca 
 cunoștințe de specialitate privind componentele motorului cu ardere internă și 
parametrii tehnici de funcționare 
 cerințele unui loc de muncă 

2. Deschiderea spre valorile culturale europene și îmbunătăţirea competenţelor lingvistice și 
cheie pentru o mai bună adaptare la un mediu socio-profesional multicultural. 
3. Facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii prin promovarea recunoaşterii competenţelor 
dobândite prin mobilitate transnațională. 
4. Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor trans-naţionale care facilitează mobilitatea 
profesională. 
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În proiect vor fi implicați 45 elevi, formabili VET clasa a X-a de la învățământul 
profesional, forma de învățământ zi, calificarea Mecanic auto, distribuiți pe școli astfel: 
 15 participanți de la LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 NUȘFALĂU; 
 15 participanți de la LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN OSSIAN" ȘIMLEUL SILVANIEI; 
 15 participanți de la LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY - GOGA" CRASNA. 

Participanții sunt tineri din categoria persoane defavorizate, mediul rural, familii 
dezavantajate economic, rromi. 

 
Mobilitățile se desfășoară la 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. În urma schimbului direct de 
informații CKP–ul și-a arătat disponibilitatea de a se implica într-un parteneriat cu școala 
noastră și de a colabora în proiecte de mobilitate în domeniul educației și formării 
profesionale. În baza încrederii reciproce dezvoltate am încheiat cu partenerul CKP un acord 
de parteneriat funcțional pe durata a 3 ani, drept pentru care s-a semnat un Memorandum of 
Understanding(MoU). 

 
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: 

 Fluxul 1: 20.03-07.04.2017, 15 elevi LTN 
 Fluxul 2: 15.05-02.06.2017, 15 elevi LTCGC 
 Fluxul 3: 05.06-23.06.2017, 15 elevi LTIOSS 

Prin tematica abordată acestea vor ajuta elevii să-și formeze competențe profesionale 
care vor fi evaluate într-un sistem de învățământ diferit de cel din Romania, transferate și 
recunoscute, incluse în calificare, plasate toate sub umbrela unui parteneriat transnațional 
ECVET încheiat cu unitatea parteneră pe o durata de 3 ani și formalizat prin MoU. 

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. 

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 1 cuprinse în Standardul de pregătire profesională al 
calificărilor. 

Sustenabilitatea este asigurată prin valorizarea materialelor suport pentru învățare 
create în urma derulării proiectului și experiențelor dobândite în implementarea sistemului 
ECVET, printr-un nou proiect Erasmus+, mai multă mobilitate în învățare și mai multe 
șanse în carieră. 

Coordonatorul consorțiului LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 NUȘFALĂU, va asigura 
participanților suportul practic, logistic și va asigura 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. 


