
 

 

PROIECT DE MOBILITATE  ERASMUS+ 

 2018-1-RO01-KA102- 048343  
 

Beneficiar:  LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI 
 

  

Coordonator proiect: Prof. Cișman Amelia 

Durată: 16 luni (1-10-2018– 31-01-2020) 

Parteneri:  

1. P. Kousios Electrical Ltd si Organization for Promotion of European Issues–din 

PAPHOS – Cipru -  flux 2 

2. FERREIROLUX din BARCELOS-Portugalia si Associação Intercultural Amigos da 

Mobilidade – flux 1 
 



START pentru formarea profesionala in domeniul electromecanic 

la nivelul cerintelor pietei muncii europene ! 

 
Obiectivele proiectului sunt: 

 1. Dezvoltarea unor competente tehnice de baza si generale in domeniul 

electromecanic prin exersarea cunostintelor si abilitatilor practice in firme 

specializate in montarea si exploatarea echipamentelor electromecanice, in 

scopul facilitarii tranzitiei de la scoala la locul de munca. 

 2. Valorificarea oportunitatilor de colaborare si parteneriat transnational cu 

firme din domeniul electromecanic, prin care scoala sa fie ancorata in realitatile 

pietei muncii europene, in scopul cresterii calitatii formarii si gradului de 

insertie profesionala a absolventilor. 

 3. Dezvoltarea personala a participantilor prin formarea unui comportament 

responsabil, sporirea adaptabilitatii la medii socio-culturale noi, imbunatatirea 

abilitatilor de comunicare in limba engleza, imbogatirea nivelului cultural. 



Grant total: 78182 euro Euro, grant ce va acoperi următoarele 

cheltuieli: 

- Cheltuieli de organizare (pregatire lingvistica, culturala, 

pedagogica, asigurari de calatorie, cheltuieli pentru excursii 

culturale in tara gazda). 

- Cheltuieli de transport cu avionul 

- Cheltuieli pentru subzistența participanților (cazare si masa) 

Grant 



Grupul țintă 

 24 de elevi de liceu, clasa a X-a, domeniul de pregatire 

electromecanica, calificarea Tehnician electromecanic 

 8 de elevi de scoala profesionala, clasa a X-a, domeniul 

electromecanic, calificarea electromecanic centrale 

electrice 

 Stagiul de pregatire practica derulat va fi de 60 de ore (2 

saptamani) din totalul orelor de CDL 

 Cei 32 de elevi vor fi repartizati pe 2 fluxuri: 



FLUXURI 

FLUX 1: 16 ELEVI+2 PROFESORI ÎNSOȚITORI 

Parteneri flux 1:  

 FERREIROLUX din Barcelos-Portugalia  

 Associação Intercultural Amigos da 

Mobilidade  

Durata: 2 săptămâni (16-30 iunie 2019) 

 

 

 

 



Pregătire lingvistică – 30 ore 

Pregătire culturală – 10 ore 





Practică.... 





Vizite culturale 
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La final de mobilitate... 



INFORMAŢII   SUPLIMENTARE: 

 

 http://www.colegiulenergetic.ro/   

 prof. CIȘMAN Amelia 

 



MULȚUMESC! 


