
 
 

 

Elevii Liceului ”Dimitrie Cantemir” Darabani în stagii de practică în companii 

din Spania și Portugalia, printr-un proiect Erasmus+ de formare profesională VET 

 

Liceul ”Dimitrie Cantemir” Darabani a desfăşurat în perioada 1.09.2020 – 30.04.2022 un 

proiect de formare profesională mobilități VET, finanţat de Uniunea Europeană prin programul 

Erasmus+ intitulat:  “Noi oportunități de învățare și formare profesională”.  

Proiectul s-a adresat elevilor din clasa a XI-a învățământ liceal tehnologic, calificările: 

Tehnician în industria textilă, Tehnician în industia alimentară și Tehnician mecanic, urmare a 

identificării nevoilor reale a acestora de a se forma profesional în contextul actualelor cerinţe de pe 

piața europeană a muncii. Promovând cooperarea transnaţională, proiectul a oferit o dimensiune 

internațională formării profesionale  prin desfăşurarea de stagii de practică în companii de profil din  

Spania și Portugalia,  cu scopul dobândirii de competenţe profesionale şi personale necesare practicării 

cu succes a viitoarei meserii.  

Organizatiile de primire au fost MEP Europroject Granada din Spania și Mobility Friends, 

Barcelos din Portugalia, care s-au dovedit a fi buni furnizori internationali de consultanță și formare 

profesională VET, fiind specializate în managementul proiectelor de formare profesională, finanțate 

prin programul Erasmus+. Aceste organizații cooperează cu companii, firme si consortii care pot oferi 

beneficiarilor conditii foarte bune pentru dezvoltarea profesională. Parteneriatul s-a dezvoltat pornind 

de la complementaritatea activităților pe care le desfăşurăm şi dorința de a ne implica în proiecte 

privind tranziția de la şcoală la viața activă.  

Principalul obiectiv al acestui proiect este cresterea calitatii procesului de formare profesională  

initiala a elevilor de la profilele tehnologice- Mecanică, Ind. alimentară si Ind. Textile,  prin asigurarea  

șanselor egale la educatie pentru imbunatatirea rezultatelor scolare ale elevilor in vederea finalizarii 

studiilor si facilitatrea insertiei acestora pe piata muncii, prin desfășurarea de activități practice in 

cadrul companiilor de profil din Spania si Portugalia si folosirea competentelor dobândite, pentru 

reorganizarea activității practice în cadrul stagiilor de practică în cadrul școlii noastre.   

Activităţile principale ale proiectului s-au constituit în stagii de formare profesională care au 

fost precedate de pregătire pedagogică, culturală și lingvistică, după cum urmează: 

1. Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, în perioada 10.05.2021 - 28.05.2021, s-a desfășurat 

primul stagiu de practică,  Flux 1, la care au participat 30 de elevi și 4 profesori însoţitori. 

Timp de 3 săptămâni, elevii au efectuat practică în companiile de profil, în domeniul mecanicii 

și textilelor, în orașul Granada din Spania.  În timpul liber, elevii au avut parte de un program 

cultural, de excursii și evenimente puse la dispoziție de către organizația gazdă. Au vizitat 

orașele Cordoba, Sevilla, Malaga, Complexul istoric Alhambra și multe alte obiective turistice, 

cu scopul de a cunoaște cât mai multe din istoria si cultura țării gazdă.  

2. Pe parcursul anului școlar următor, 2021-2022, în perioada 22.11.2021-10.12.2021, s-a 

desfășurat al doilea stagiu de practică timp de 3 săptămâni, Fluxul 2,  în orașul Barcelos din 



Portugalia, la care au participat 16 elevi, calificarea Tehnician în industria alimentară, 

împreună cu 2 profesori. Organizațiile partenere au fost Pastelaria Sta Eugénia–Julidoce și 

Associação Intercultural Amigos da Mobilidade,  din localitatea Barcelos, Portugalia. 

 

Lucrând alături de specialişti cu experienţă în domeniile industriei textile, mecanice, și 

alimentare, elevii si-au dezvoltat la standarde europene competenţe cheie si specializate: capacitatea 

de a lucra în echipă, de a manifesta interes fata de echipamentele moderne si evolutiile  tehnologice 

din domeniile vizate, de a face faţă tranziţiei de la şcoală la locul de muncă precum şi abilităţi sociale 

sau noi competente de comunicare în limba engleză, spaniolă și portugheză. 

Recunoașterea oficială a competenţelor profesionale dobândite folosind sistemul ECVET s-a 

realizat la finalul plasamentului prin acordarea certificatelor Europass, documente ce vor aduce 

elevilor oportunităţi profesionale mai bune în carieră si vor facilita mobilitatea acestora în Europa.  

Pregătirea lingvistică s-a desfășurat și în ţară, folosind platforma OLS, adaptată nevoilor 

profilului profesional al elevilor,  în urma căreia elevii au obţinut certificate lingvistice. 

Zilele de week-end au fost destinate vizitelor culturale ale orașelor precum:  Sevilia, Cordoba, Malaga, 

Granada din Spania și Porto, Barcelos Braga din Portugalia, bune ocazii  pentru ca elevii să-şi 

îmbogăţească cunostinţele despre acest colț al Europei, cu istorie, cultură şi tradiţii încântătoare. 

În urma implementării acestui proiect, vor apărea schimbări la nivelul managementului şi 

orientării strategice a şcolii noastre care va fi axată pe modernizare şi o mai mare deschidere către 

Europa, şcoala devenind un mediu unde valorile culturale naţionale şi europene se vor dezvolta pentru 

a putea face faţă provocărilor globalizării şi a putea contribui la pregătirea viitoarei forţe de muncă 

europene.  

Concluzii personale ale elevilor participanți 

”Acest proiect a insemnat o oportunitate rar intâlnită, care ne-a ajutat să ne maturizăm, să intâlnim persoane 

noi ,să vedem lucruri și locuri minunate si ne-a demonstrat că dacă invățăm o sa ajungem in locuri frumoase  făcând ceea 

ce ne place din pasiune. De aceea le multumin si profesorilor care ne-au oferit oportunitatea să facem parte din acest 

proiect și au fost alături de noi pe tot parcursul perioadei petrecute in Spania si datorită cărora nu o să uităm niciodată 

această experientă plăcută.” Costel Dediu,  clasa a XII-a D 

„Această experiență pe care am avut-o împreună cu colegii mei a fost una dintre cele mai frumoase pe care le-

am avut. Acest proiect ne-a maturizat,ne-a arătat că ne putem depăși conditia și putem ajunge oriunde ne dorim, dacă 

credem in visurile noastre. Am cunoscut oameni minunati care ne-au invățat lucruri utile si pe care o să le folosim in 

crearea carierei noastre de mecanic. Am vizitat locuri FANTASTICE, pe care nu o să le uit niciodată. Le mulțumesc 

profesorilor noștri, care ne-au oferit oportunitatea de a participa la acest proiect și au fost lângă noi pe tot parcursul 

șederii noastre in Spania”. Balan Andrei, clasa a XII-a D 

 

“Acest proiect a reprezentat, pentru mine, șansa să vizitez o altă țară și să îi descopăr tradițiile- Portugalia, 

una dintre țările europene care m-a impresionat foarte mult. De asemenea, activitățile la care am luat parte și orele de 

training m-au făcut să realizez importanța  învățării și alegerea unei meserii care chiar să iti placă.“ Vieriu Nicoleta, 

clasa a XI E  

  “Experiența oferită în cadrul proiectului "Noi oportunități de învăţare şi formare profesională” a  fost, de 

departe, cea mai interesantă de până acum. Programul internațional de mobilitate mi-a oferit șansa de a mă dezvolta 

atât profesional, cât și personal. Odată cu participarea mea în acest program, am acumulat diverse informații benefice 

viitorului meu. Am avut ocazia de a privi lumea cu alți ochi, de a învăța ce înseamnă lucrul în echipă, ajutorul reciproc 

și perseverența.  

Am admirat din prima zi școala extrem de ordonată și modernă, lucru care m-a făcut să vin cu plăcere în fiecare zi, 

asistând la activitățile propuse. 



Am rămas impresionată de frumusețea locurilor și atracțiilor turistice: Alahambra-Granada, Cordoba cu Mesquita, 

Piața Spaniei -Sevilia, Malaga. Oamenii sunt foarte politicoși și te sprijină, dacă le ceri ajutorul.  

Stagiul de formare profesională m-a ajutat să privesc ceea ce este în jurul meu, dintr-o altă perspectivă. Pe lângă lucrul 

în echipă, am deprins ce înseamnă o companie și cum decurg lucrurile într-o astfel de întreprindere.  

Pentru mine, proiectul Erasmus este despre cunoaștere, dezvoltare și curajul de a pleca către noi orizonturi. Pot spune 

că la finalul acestui proiect sunt foarte entuziasmată că am avut prilejul să mă bucur de frumusețea uneia dintre cele 

mai pașnice țări și să mă perfecționez pe plan profesional.” Hîrtopeanu Timeea clasa a XI-a E 

 

Coordonator proiect,  

  Prof. Străjeriu Mirela 
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