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ERASMUS+ VET  - O ȘANSĂ PENTRU ELEVII  

LICEULUI TEHNOLOGIC TOPOLOG 

 

        În săptămâna 20 – 24 noiembrie 2017 se desfășoară evenimentul Săptămâna Erasmus + 

VET. Cu această ocazie, vrem să prezentăm ce înseamnă programul Erasmus+ KA 1 VET 

pentru elevii din liceele tehnologice, în mod particular pentru cei de la Liceul Tehnologic 

Topolog.  

        Începând cu 1 octombrie 2016 și până în august 2018 se desfășoară în liceul topologean 

proiectul Erasmus+ KA1 VET PERFORM! Oportunități de formare profesională pentru 

tehnicieni în domeniul comerțului 2016-1-RO01-KA102-023631, ce vizează  perfecționarea 

nivelului de formare a 40 de elevi din învățământul tehnic, prin dezvoltarea abilităților 

practice. Aceștia desfășoară stagiile de pregătire practică (90 de ore) prevăzute de programa 

școlară în organizații economice profesioniste din Granada, experimentând noi metode și 

instrumente de învățare, beneficiind de noi concepte și idei de afacere, familiarizându-se cu 

legislația europeană privind protecția consumatorului, drepturile și obligațiile acestuia etc. 

      După primul an de proiect, putem vorbi, în cunoștință de cauză, despre impactul pe care 

acest program îl are asupra elevilor din liceele tehnologice. În anul școlar trecut s-au 

desfășurat 2 mobilități (în lunile martie și mai) în Granada, la care au participat 13 elevi din 

clasa a XI-a și 7 din clasa a XII-a. Optima derulare a stagiului de pregătire practică în 

Granada a revenit partenerului spaniol AGIFODENT, care a plasat în organizații economice 

elevii, s-a ocupat de cazarea, masa și programul cultural al acestora. 

       Programul, stabilit de comun acord cu liceul din Topolog printr-un memorandum, a  

implicat activități derulate în parteneriat cu administrația Palatului Alhambra, redacția ziarului 

Ideal, Centrul de urgență 112, Stația de Pompieri- Granada, Stația de tratare a apei (ETAP), 

Stația de reciclare a apei (ERAR SUR), Parcul Științelor. Temele stagiului au fost cele 

propuse de curriculum, specializarea tehnicieni în domeniul comerțului: pentru clasa a XI-a 

modulele Igiena și securitatea muncii, Protecția consumatorului și a mediului, iar pentru 

clasa a XII-a Managementul calității, respectiv Reclamă și publicitate. Dincolo de 

competențele profesionale dobândite, elevii au avut oportunitatea de a descoperi o altă 

cultură, o altă civilizație, au avut prilejul de a se exprima în limba engleză, dar și de a asimila 

noțiuni de limba spaniolă.  
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    La final elevii au primit certificatul Europass Mobility, o reală oportunitate de a se integra 

pe piața muncii din România și Europa. Primele rezultate – participanții din clasa a XII-a, 

astăzi absolvenți, s-au angajat în domeniul comerțului, folosindu-se de acest certificat. 

 

   Pentru fiecare participant aceste mobilități au însemnat o șansă la dezvoltare profesională, 

culturală, dar mai ales personală. Mulți dintre ei nu au părăsit vreodată România, astfel încât 

cele 3 săptămâni petrecute în Spania au însemnat o experiență de viață pe cât de inedită, pe 

atât de interesantă, definitorie - și-au îmbunătățit competențele sociale, de relaționare, 

comunicare și adaptare la mediu. În anul 2018 se vor desfășura alte 2 mobilități în Granada, la 

care vor participa alți 20 de elevi. 

Mai multe informații puteți găsi pe pagina web a proiectului, 

https://erasmusliceultehnologictopolog.weebly.com sau pe pagina de Facebook, Proiecte 

Erasmus Topolog. 

prof. Negru Maria 

Liceul Tehnologic Topolog 

 

 


