
PROIECT DE MOBILITATE  ERASMUS+
2016-1-RO01-KA102 023671

”Parteneriat european pentru dobandirea de 
competente cheie si abilitati practice in domeniul 

electric”

Durată: 16 luni (15 septembrie 2016 – 15 ianuarie 2018)

Fluxul al II-lea
Participanți: 15 elevi (clasa a X-a A, liceu, domeniul electric+ 2 profesori însotitori)
Perioada: 13.11.2017 - 24.11.2017
Parteneri: SYCo SL și MEP EUROPROJECTS Granada, Spania



Scopul proiectului – de a oferi elevilor o alternativa validă pentru 
instruirea practică, pentru a crește calitatea formării 
profesionale, în vederea unor șanse sporite în carieră și o mai 
bună angajabilitate. 

- OBIECTIVELE PROIECTULUI
- Dezvotarea  competențelor cheie transferabile ECVET
- Realizarea unui parteneriat durabil cu unități din spațiul 

european pentru  creșterea  calității formării profesionale a 
elevilor

- Facilitarea adaptării elevilor la medii profesionale, sociale, 
culturale diverse 

- Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză și 
dezvoltarea unor valori și atitudini specifice democratiei.



Organizatia intermediara: MEP EUROPROJECTS GRANADA



Vizitarea orasului Granada







Activități desfasurate pe parcursul stagiului de 2 
saptamani:
- cunoasterea firmei, a modului de organizare a acesteia
- cunoasterea normelor SSM și PSI care se impun respectate
- decodificarea simbolurilor aparatelor din schemele elecrice, 
- selectare a componentelor necesare unei instalații de 
iluminat, 
- montarea unei instalatii electrice de iluminat și prize pe baza
unei scheme electrice date, 
- verificarea funcționalității acesteia pe baza măsurării
parametrilor electrici, dar
- depistarea defectelor localizate la diferite componente.



Firma de primire SYCo SL







Programul vizitelor culturale
 Sambata: vizita la Cordoba. Marea Moschee a Cordobei
 Duminica: 19.11.2017 : Vizita la Sevilla: este capitala regiunii autonome Andaluzia și a 

provinciei Sevilla din Spania. S-a vizitat Plaza de España (Piața Spaniei)

 Luni 20.11.2017
Mănăstirea San Jeronimo si apoi un tur al orașului cu autotrenul turistic pe traseul: Plaza 
Nueva, Paseo de los tristes, Mirador de San Nicolas, Fraz Leopoldo, Plaza Romanila, Calle
Hondiga, Plaza Mariana Pineda.

 Marti 21.11.2017
Parcul Știintific

 Miercuri 22.11.2017:
Mănăstirea Cartuja

 Joi 23.11.2017
Capela Regală (unde sunt
înmormântați regii catolici), Catedrala din Granada

 Vineri 24.11.2017
Palatul Alhambra, Grădinile Generalife,



Vizita la Cordoba



Vizita la Sevilla



Vizita la Parcul Știintei





Curs teoretic



Ilustrarea practică



Vizita la Alhambra



Finalizarea 
stagiului





Vizita la Malaga



Multumesc!
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