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OPORTUNITATI DE INSTRUIRE IN 

EXPLOATAREA AUTOMOBILULUI PENTRU 

MECANICII AUTO PRIN PROGRAMUL 

ERASMUS+ 



Număr participanți proiect:  
10 elevi clasa a X C 

 
 

 Perioada: 27.05.2019- 15.06.2019 
 Locul de desfășurare: PAPHOS.  CIPRU 

 Partener intermediar:  

 Organization for Promotion of European Issues 

 Organizație de primire: 

 AUTO CLINIC GARAGE LTD 

 



CIPRU 
 



PARTENER DE PRACTICA 



PARTENER DE PRACTICA 



 

PARTENER   INTERMEDIAR 

Organization for Promotion of European Issues 



 

 

Stagiul de practică   
 

 
 

 

 

 Stagiul de practica se va desfasura pe perioada a  3 

saptamani (15 zile, 6 ore pe zi), la Auto Clinic Garage 

Ltd, Cyprus. 

Auto Clinic Garage Ltd,   are posibilitatea de a rezolva 

toate problemele ivite la autovehicul, partea  

mecanică, electrică, caroserie auto, sistem de 

conducere  (directie si frane) sau oricare alt defect.  





IN URMA DESFASURARII STAGIULUI DE 
PREGATIRE PRACTICA, PARTICIPANTII VOR PRIMI 

URMATOARELE DOCUMENTE: 

 



OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 Obiectiv general: 
•  Creșterea calității actului educațional , prin îmbunătățirea 
competențelor cheie, generale și specializate ale elevilor, în vederea 
facilitării inserției profesionale pe piața muncii, în context european, 
prin mobilități transnaționale. 

Obiective specifice: 
1. Acumularea de cunostinte si dobandirea de abilitati si competente 
cheie si specializate,  in vederea dezvoltarii profesionale si facilitarea 
insertiei absolventilor pe piata muncii europene. 

2 Deschiderea catre valorile europene ale educatiei: egalitatea de 
sanse, toleranta si educatia pe tot parcursul vietii. 

3. Imbunătăţirea competenţelor lingvistice pentru o bună adaptare 
la un mediu socio-profesional multicultural. 

4.Facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii prin promovarea 
recunoaşterii competenţelor dobândite prin mobilitate 
transnationala  

5.Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale care 
facilitează mobilitatea profesională. 



 

 

 

Stagiul de practică  ofera , 
 

 

 

Cunoştinţe de   specialitate 

 

Cunostintele privind valorile europene 
ale educatiei se vor transmite elevilor in 
cadrul modulului "Pregatire culturala", 

 

Imbunatatirea competentelor 

lingvistice in cadrul modulului " 
Pregatire lingvistica", 

 

  

 

 
 

 



Grupul     tinta: 

Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din  10 elevi din 

clasa a X-a specializarea -mecanic auto. 

Criterii de selecţie: 
•capacitatea de comunicare în limba engleză, 

verificata prin test 

•competența profesională verificată prin 
probă practică; 

•motivația participării la mobilitate verificată 
prin prezentarea scrisorii de intenție în cadrul 
unui interviu.  



Aceasta mobilitate va ajuta 10 elevi să-și forme 
competențe profesionale, abilitati si atitudini care vor fi 
evaluate într-un sistem de învățământ diferit de cel din 

Romania, transferate și recunoscute, incluse în calificare, 
beneficiind de sprijinul unui  parteneriat transnațional, 

ECVET  
Prin derularea proiectului se asteapta: 

- imbunatatirea  aptitudinilor şi competenţelor favorabile 
integrării profesionale: 

- sa invete sa lucreze in echipa; 
- sa realizeze o buna tranzitie de la scoala la locul de 

munca; 
- sa dezvolte imaginaţia şi creativitatea tehnica;  

-sa respecte standardele internaţionale privind calitatea 
produselor si a operatiilor de reparare;  

 

 

 

 

                              Stagiul de practică   

 

 

 



Impactul urmarit 

IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ELEVILOR: 

-largirea orizontului profesional 

-o mai buna insertie pe piata muncii a tinerilor absolventi 

-dezvoltarea competentelor sociale si a abilitatilor de 

comunicare, cresterea motivatiei pentru invatare 

-facilitati pentru tranzitia de la scoala la viata activa, prin 

cresterea nivelului formarii profesionale 

-dezvoltarea unei noi optici cu privire la pregatirea 

profesionala si culturala a participantilor 

-competentele lingvistice de comunicare in limba engleza 

vor fi superioare celor initiale 
 



 IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA PARINTILOR  

 

- parintii elevilor participanti vor fi 

multumiti pentru ca sansele de 

integrare pe piata fortei de munca 

ale copiilor lor sunt mult imbunatatite 

 

Impactul urmarit, 



Buget -  suma alocata  

            TOTAL 29619  EURO 

CAZARE,  MASA, ACTIVITATI  FORMARE, ACTIVITATI CULTURALE, TRANSPORT 

IN CIPRU, -----------------------------------------------------------------------22694  EURO 

Pentru fiecare participant -Echipament protectia muncii (salopeta, bocanci)- 40 

ero/persoana                                                                                 400  EURO 

Suport financiar pentru implementarea proiectului :                                                                           

             3500  EURO 

Transportul pentru profesor si elevi                                                                           

       3025  EURO 



RO01-KA102-048107 
 

OPORTUNITATI DE INSTRUIRE IN EXPLOATAREA AUTOMOBILULUI PENTRU 

MECANICII AUTO PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 

Echipa  de proiect:  
 NECHITA VIORELA  responsabil proiect 

POCOLA  TEODOR  - coordonator  proiect 

POCOLA ADINA - monitorizare  proiect 

CHIORAN AMALIA – resp. pregatire lingvistica 

PRODAN FLORINA -  resp.pregatire culturala 

OROSZ  ZOLTAN – resp. pregatire  de specialitate 

MIKE  GYONGYVER – resp. diseminare proiect 

GHETIE  ROMANA – resp. financiar 

 

  

 

 

 

 

 



Va multumesc  ! 


