
Plasamentele transnaționale – plus de 
valoare în formarea elevilor VET 

NR. PROIECT:2014-1-RO01-KA102-000775 
 



 
Tip proiect: Erasmus +, Acţiunea cheie AK1, Proiect de mobilitate 
pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării 
profesionale 
 
Buget : 150 028 EURO 
 
Proiectul a fost finanţat din fondurile Uniunii Europene şi s-a derulat în 
cadrul Consorţiului educaţional VET VEST +  
 
Organizaţiile partenere au fost: 
Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni –organizaţia 
beneficiară şi coordonatorul proiectului, 
 Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş 
Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva - organizaţii de trimitere 
 
 ESCOLA PROFESSIONAL - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO 
PROFISISONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO (AFPDM) –
organizația de primire 
 







Obiectivele specifice ale 
proiectului 

1. Dezvoltarea de competenţe cheie până la un nivel 
care să îi pregătească pe participanţi pt viaţa 
activă şi pt continuarea studiilor în vederea 
obţinerii unei calificări de nivel superior. 
 

2. Formarea de competenţe specifice domeniului 
Alimentatie prin activitati profesionale într-un 
spaţiu european cu tradiţie în domeniu,Portugalia 
in vederea facilitarii tranzitiei de la şcoală la viaţa 
activă şi inserţiei pe piaţa muncii. 

 



 
3.   Acumularea de competenţe transversale, 

lingvistice și culturale, într-un alt cadru decât cel 
şcolar,în  contextul practicării profesiei pentru 
care sunt în curs de calificare şi competenţe 
digitale în contextul activităţilor de raportare 
individuală 

 
4.   Dezvoltarea unor parteneriate durabile între 

instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale şi 
restaurante din altă ţară care să asigure noi 
oportunităţi de mobilitate în scopul studiilor 
pentru persoanele aflate în formare şi în viitor 
pentru personalul propriu al şcolilor membre ale 
Consorţiului VET Vest + 

 



REZULTATELE PROIECTULUI 
- 57 elevi  formati la locul de munca,intr-un mediu real si intr-o echipa 
internationala, elevi care si-au  efectuat întreg stagiul de pregatire practica 
comasată  in cadrul proiectului adica un total de 3 saptamani de 
mobilitate,90 ore de practica, trei fluxuri de mobilitati. 
 
-57 elevi cu competente profesionale îmbunatatite,care stiu să lucreze în 
echipa si vor realiza o bună tranzitie de la scoala la locul de munca.  
 
-57 elevi care au dobandit competente  de comunciare intr-o limba straina 
de circulatie internațională si acces la cultura europeana,gandire 
economica, competente de gandire critica si de rezolvare de probleme  
 
 
 
 
 
 
 
 

-57 elevi care si-au lărgit gama de abilităţi şi competente sociale,care au 
lucrat in echipa avand o atitudine orientată spre client,comportament 
profesional şi deprinderi menite să furnizeze flexibilitate 
ocupationala,mobilitate si competente interculturale pentru un inceput mai 
bun si mai sigur pe piata muncii  



-57 elevi  (persoane  din mediul rural si din familii cu venituri modeste) cu 
respect de sine crescut,responsabili in ceea ce priveste indeplinirea unor 
sarcini profesionale,la un inalt nivel calitativ,cu abilitati  si atitudini specifice 
personalului din unitati de alimentatie publica si hoteliere: comunicare, 
negociere si rezolvare de probleme, limbaj profesional adecvat, 
comportament placut si cordial 
 
-57 elevi cu  diplome si certificate recunoscute care le vor asigura pe viitor 
noi sanse de mobilitate,sanse de a se angaja in hoteluri si restaurante 
europene 
 

Alte rezultate pentru scoala :  
-3 Acorduri de parteneriat in cadrul Consortilui VET Vest + 
-Un Memorandum of Understanding incheiat cu o institutie de invatamant 
tehnic din Portugalia pentru intreg orizontul de timp 2014-2020 
-57 de Learning Agreements si Quality Comitments 
-57 certificate Europass Mobility validate 
-57 Contracte financiare bine manageriate 
-57 portofolii , instrumente  de evaluare,fise de lucru individuale pentru 
stagiile de practica in  Alimentatie si turism 
 
 



Elevii au dobândit aptitudini 
necesare pentru a putea sã 
îndeplineascã cerinţele legate de 
viitoarea lor meserie (atenţie, 
îndemânare, putere de analizã şi 
decizie, spirit de echipã, 
adaptabilitate la situaţii noi, spirit 
competitiv, creativitate). 
 Rezolvarea sarcinilor de lucru în 
echipă i-a responsabilizat pe fiecare 
in parte. Ei si-au imbunatatit 
cunoştinţele teoretice şi deprinderile 
practice din domeniul pentru care se 
pregătesc.  
Trăind înPortugalia şi participând 
la diferite activităţi culturale, 
participantii si-au lărgit orizontul 
cultural şi spiritual, si-au îmbogăţit 
abilităţile de comunicare şi 
lingvistice. Au invatat să facă faţă 
unor noi provocări, să promoveze 
toleranţa, şansele egale, libertatea şi 
democraţia.  
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