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   La începutul anului 2016 consorțiul şcolar compus din 

Liceul Tehnologic nr. 1 Nușfalău, în calitate de 

coordonator al proiectului, Liceul Tehnologic "Ioan 

Ossian" Șimleul Silvaniei și Liceul Tehnologic "Cserey - 

Goga" Crasna au încercat să obţină finanţare  din partea 

UE prin programul ERASMUS+, pentru organizarea unui 

stagiu de formare profesională în străinătate, la  un centru 

de formare profesională din  oraşul Wroclaw, Polonia. 



PROIECTUL A FOST CÂSTIGAT! 

Obiectivul principal ale acestui proiect: 

 

    acumularea de cunoștințe și dobândirea de abilități și 

competențe în vederea facilitării dezvoltării profesionale  

    îmbogăţirea cunoştinţelor lingvistice şi culturale; 



 pregătirea pentru integrarea la locul de muncă; 

 cunoștințe de specialitate privind componentele 
motorului cu ardere internă și parametrii tehnici 
de funcționare; 

 demontarea și montarea motoarelor cu ardere 
internă, conform unei documentații tehnice și 
întreținerea acestora; 

 abilități de lucru în echipă şi comunicare 
profesională la locul de muncă; 

 facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii. 

 

 

 

 
 

Competențe cheie:  



       În proiect au fost implicați 45 elevi, clasa a X-a de la 

învățământul profesional, forma de învățământ zi, 

calificarea Mecanic auto, distribuiți pe școli astfel: 

 15 participanți de la LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 

NUȘFALĂU; 

 15 participanți de la LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN 

OSSIAN" ȘIMLEUL SILVANIEI; 

 15 participanți de la LICEUL TEHNOLOGIC 

"CSEREY - GOGA" CRASNA. 
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În data de 14.05.2017 ne-am deplasat din Crasna spre 

organizaţia de primire din Wroclaw 



Locul nostru de cazare a fost în centrul oraşului Wroclaw, iar 
stagiul de pregătire practică a celor 15 de elevi s-a desfăşurat în trei 
grupuri pe două schimburi la două ateliere ale firmei Japan Tech.  



       Prin proiectul Erasmus+ am dobândit foarte 
multe cunoștințe, fiind într-o altă ţară. Am învățat 
să comunic bine cu mecanicii din atelier în limba 
engleză și poloneză. Am învățat foarte mult cu 
ajutorul tutorelui meu, care întotdeauna îmi 
spunea și mă învața cum să fac orice, ce nu știam .   
Prin experiența din mobilitate eu sunt mai sigur 
pe mine şi îi pot învăța şi pe alții. Vreau să am o 
carieră în viața mea şi am învățat că totul se 
poate doar prin muncă, numai aşa ajungi cineva 
în viață .” 

             (părerea personală a unui participant) 

 

REZULTATUL FINAL 



ȘI ....... NU NE OPRIM AICI... CONTINUĂM 

 

       AVEM UN NOU PROIECT  ERASMUS+ ÎN IMPLEMENTARE: 

 

   “Noi si Erasmus+ pentru un viitor mai bun!” 
                    2018-1-RO01-KA102-048394 

                         

ÎN PERIOADA 06.05 – 24.05. 2019, 15 ELEVI DIN 
CLASA A X-A VOR DESFĂȘURA UN STAGIU DE 
PREGĂTIRE PRACTICĂ LA ....... WROCLAW 

         



 

 

 

                       VĂ MULŢUMESC! 


