
Proiect Erasmus+ "Elevi cu CES către SUCCES pe piața muncii prin mobilități VET" – 

implementat în pandemie  

 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Sfânta Filofteia”, beneficiarul acestui proiect, este 

unitate de învățământ special de referință în județul Argeș, care școlarizează elevi cu diverse 

cerințe educaționale speciale: deficiență mintală ușoară, moderată, severă; tulburări asociate; 

tulburări de învățare; deficiențe neuromotorii.  

Ideea proiectului a pornit de la nevoia de îmbunătățire a nivelului de competențe și de aptitudini 

profesionale, sociale, lingvistice, personale ale elevilor cu nevoi speciale care urmează cursurile 

învățământului special profesional. Proiectul nr. 2019-1-RO01-KA102-061890 a avut inițial o 

durată de 12 luni, însă - din cauza pandemiei - a fost necesar să prelungim perioada cu încă 12 

luni.  

Partenerii noștri au fost Associação Terras Lusas Movimentos Europeus (ATLME) și 

compania Auto Reparadora Octavio Costa –Unip., LDA din orașul Barcelos, Portugalia. 

ATLME are o bogată experiență în mobilități ale elevilor cu nevoi speciale și ne-a asigurat pe 

durata mobilității tot ce am avut nevoie. Compania de practică Auto Reparadora Octavio Costa – 

Unip., LDA este o companie dezvoltată în domeniul mecanică și colaborează cu instituții școlare 

din Portugalia și internaționale pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică.  

Organizarea mobilității nu a fost ușor de realizat. Inițial, am programat mobilitatea pentru 

perioada mai-iunie 2020, însă am amânat-o din cauza pandemiei globale. Greutățile întâmpinate 

nu ne-au descurajat, dimpotrivă ne-au accentuat și mai mult dorința de a duce la bun sfârșit 

proiectul început. A trebuit să luptăm cu pandemia, cu teama părinților și cu reticența celor din jur 

care nu acordau șanse de reușită a acestei mobilități în condițiile pandemice actuale. Dar, nu a fost 

așa, mobilitatea a avut succes, elevii s-au bucurat de o experiență inedită. După îndelungi 

consultări cu partenerii, am reușit să organizăm mobilitatea. Ne-am asumat cu toții riscuri, dar am 

luat măsuri de precauție: am încheiat asigurări de călătorie care au inclus și riscul de îmbolnăvire 

cu virusul SarsCoV2, am obținut cardul European de sănătate pentru toți participanții, am avut 

măști de protecție, dezinfectant, kit de igienă personală și trusă medicală de urgență. În grupul de 

profesori însoțitori am avut un asistent medical și considerăm că decizia de implicare a acestuia a 



fost una foarte bună în condițiile pandemice în care s-a derulat stagiul. În ciuda stresului și a 

greutăților pe care le-am întâmpinat înainte de mobilitate, totul a decurs bine pe perioada stagiului, 

ne-am putut bucura de pregătirea profesională și de activitățile culturale oferite de parteneri, despre 

care avem doar cuvinte de laudă. Și, da, emoțiile au fost mari, grija, stresul, de asemenea. Toate 

acestea au dispărut instant, la întoarcerea din mobilitate, când am coborât din microbuz în curtea 

școlii la ora trei dimineața, eram cu toții bine, am văzut părinții prezenți care veniseră să-și aștepte 

copiii și am auzit cuvintele elevului Gabi Nica: “Doamna dirigintă, Dumnezeu ne-a ajutat să facem 

asta!”  

La stagiu au participat 10 elevi cu nevoi speciale: 3 elevi de clasa a XI-a și 7 elevi de clasa a 

XII-a din învățământ profesional special, domeniul mecanică, calificarea lăcătuș mecanic prestări 

servicii. Fiind elevi cu nevoi speciale și cu obstacole economico-financiare, adaptarea lor la mediul 

nou de conviețuire și de lucru a fost facilitată de prezența noastră, a persoanelor însoțitoare; i-am 

supravegheat permanent, i-am ajutat în comunicare, le-am asigurat suportul fizic, afectiv și 

emoțional necesar desfășurării optime a activităților. Acești copii cu cerințe educaționale speciale 

au nevoie de șanse egale, de înțelegere, bunătate și de speranță.  

Elevii au realizat practica pe o perioadă de trei săptămâni, în compania de primire Auto 

Reparadora Octavio Costa – Unip., LDA, Barcelos, stagiul fiind de 90 de ore. Activitățile 

desfășurate în proiect (filetare manuală interioară și exterioară, asamblare a pieselor prin nituire, 

prin filet, activități de polizare și găurire) au fost adaptate nevoilor de formare și particularităților 

psihopedagogice ale elevilor și specifice conținuturilor modulelor de CDL ale claselor.  Elevii au 

fost îndrumați, supravegheați de tutore și profesorii însoțitori pe toată durata mobilității. 

Cunoștințele, competențele și abilitățile practice dobândite pe parcursul stagiului de către elevii 

participanţi au fost evaluate de către tutorele de stagiu. La finalul stagiului elevii participanți au 

primit documentul Europass Mobility și certificatul de participare. Pe toată durata mobilității, 

elevii au respectat normele de igienă și de siguranță la locul de muncă specifice pandemiei, au fost 

atenți, responsabili și interesați, fiind apreciați și felicitați de partenerii noștri.   

Pe durata mobilității am beneficiat de condiții deosebite de cazare și masă, fiind cazați la Casa 

do Monte din Barcelos. Pe lângă programul de formare profesională, elevii au avut parte și de un 

program cultural bogat care a constat în excursii la Porto, Viana do Castelo, Ponte de Lima, 

Oceanul Atlantic. În orașul Porto au participat la o croazieră cu vaporul pe fluviul Douro, având 

ocazia să admire numeroase repere turistice declarate de UNESCO patrimoniu al umanității, 



precum: Podul Luis I, Mănăstirea De Serra Do Pilar. S-a vizitat compania Toyota 

Macedo&Macedo din Póvoa de Varzim și Agrupamento de Escolas de Barcelos.  

În urma proiectului Erasmus+, elevii C.S.E.I. “Sfânta Filofteia” și-au dezvoltat competențele 

profesionale, de comunicare în limba engleză, de socializare, de îmbunătățire a stimei de sine și a 

autonomiei personale.  

Activitățile desfășurate au fost diseminate pe pagina de Facebook a școlii, pe paginile 

Facebook personale; pe site-ul școlii https://csei-sffilofteia.ro/;  într-un articol din media locală; în 

articole ale revistei școlii “Universul special” nr. 14, 15, 16; într-un articol din revista Colegiului 

Tehnic “C.D.Nenițescu” Pitești ; prin banner, roll-up, pliante; la avizierul școlii; la întâlnirile de 

consiliu profesoral, consiliu de administrație; în comisii metodice; la ședințele cu părinții elevilor.  

Impactul pe termen scurt asupra școlii și elevilor se reflectă în:  

✓ rezultatele obținute de elevi la examenul de certificare profesională, nivel 3, calificarea 

lăcătuș mecanic prestări servicii: toți elevii participanți au promovat examenul de 

absolvire;  

✓ a crescut motivația elevilor pentru profesionalizare, pentru continuarea studiilor: o elevă 

continuă studiile și s-a înscris în clasa a XI-a liceu; 

✓ a crescut șansa de angajare a absolvenților:  până la această dată s-au angajat 2 din cei 7 

absolvenți 2021, participanți la mobilitate;  

✓ a crescut numărul de elevi înmatriculați la clasa a IX -a profesională. 

Interacțiunea cu alți oameni și culturi diferite au contribuit la formarea și dezvoltarea unor 

deprinderi și atitudini sociale, precum: spiritul de echipă, comunicarea, creativitatea, curiozitatea, 

toleranța, ascultarea, încrederea, gândirea independentă, respectul, simțul responsabilității, 

schimbul de idei și bune practici, exersarea limbilor străine în contexte reale, concrete, deschiderea 

orizontului cultural. Toate acestea reprezintă beneficii pe termen lung în viața elevilor. Pentru toți 

elevii participanți a fost prima experiență departe de familii, prima călătorie cu avionul și 

majoritatea elevilor au văzut pentru prima dată “marea”... Oceanul Atlantic.  

Mobilitatea va deschide drumul către cooperare internațională și îi va stimula și pe alți elevi 

din școală și din alte școli speciale din județ privind formarea profesională.  

https://csei-sffilofteia.ro/


Înainte de a reda impresii ale participanților la mobilitate, doresc să-l citez pe Napoleon Hill 

care spunea “Răbdarea, perseverenţa şi entuziasmul alcătuiesc o combinaţie imbatabilă pentru 

succes”, considerând că această combinație ne-a condus către succesul proiectului.  

 

                         Profesor Daniela Vîlcu – coordonator proiect C.S.E.I. “Sfânta Filofteia” 

 

Impresii ale participanților la final de proiect ERASMUS+: 

“Am avut șansa de a mă afla printre elevii participanți la mobilitatea din cadrul proiectului 

ERASMUS+ derulat în școala mea. Am fost pentru prima oară plecată departe de familie un timp 

atât de mare, 3 săptămâni. Am pornit cu emoții: emoția testării COVID, emoția zborului cu avionul 

(am zburat cu avionul pentru prima dată), emoția despărțirii de familie. Pot spune că mi-am testat 

flexibilitatea și adaptabilitatea în contexte reale, diferite. Am avut emoții când avionul s-a desprins 

de la sol, însă apoi totul a fost de neuitat. Partenerii din Portugalia ne-au condus la locația de 

cazare, Casa do Monte din Barcelos, care e un loc foarte frumos, de vis și ne-au asigurat tot ce 

am avut nevoie. Sunt oameni minunați, foarte primitori, ospitalieri.  

Am vizitat școala Agrupamento de Escolas de Barcelos și compania Toyota Macedo&Macedo 

din Póvoa de Varzim, unde am fost foarte bine primiți și îndrumați; mi-au plăcut spațiile școlare, 

dotarea acestora, dar și tehnologiile moderne din industria auto care ne-au fost prezentate. La 

final, reprezentanții Toyota ne-au oferit daruri.  

Acest proiect a reprezentat o experienţă de neuitat din toate privințele, unică, plină de 

întâmplări şi amintiri, un plus adăugat CV-ului meu şi multe informații acumulate de-a lungul 

programului de practică. A fost o oportunitate imensă care mi-a schimbat mentalitatea, mi-a 

deschis mintea și m-a determinat să mă gândesc serios la continuarea studiilor. Această 

experiență mi-a îmbunătățit și competențele de comunicare în limba engleză, de socializare, mi-a 

dezvoltat autonomia personală.  

Recomand tuturor să se implice în proiectele Erasmus și sper ca pe viitor să se aprobe mai 

multe astfel de proiecte pentru elevii cu nevoi speciale! Mulțumesc Erasmus+!”   

Ana–Maria Șerbănescu – elevă clasa a XII-a profesională  

 



“A fost prima mea participare într-un proiect Erasmus+ și sunt foarte satisfăcut și încântat de 

această oportunitate, întrucât am avut posibilitatea de a lua parte la un program de formare 

profesională în domeniul în care mă pregătesc, am avut ocazia să vizitez numeroase obiective 

turistice și culturale din Portugalia, Barcelos și împrejurimi (care m-au impresionat și mi-au 

plăcut foarte mult), am participat la anumite schimburi interculturale, mi-am îmbunătățit 

competențele de comunicare într-o limbă străină. Sper să mai am această șansă în viitor!  

Această călătorie m-a ajutat foarte mult deoarece am cunoscut oameni noi, dar m-am dezvoltat 

și eu ca om. Am călătorit pentru prima oară cu avionul. În cadrul proiectului am efectuat activități 

practice în compania de primire. În timpul stagiului de practică, noi am conversat în limba engleză 

cu personalul pe tema pe care am avut-o. Mi-am făcut noi prieteni, mi-am făcut prieteni de la o 

unitate de învățământ și chiar și un tutore, cu care păstrez legătura”.  

Niță Denis – clasa a XI-a profesională  

 

“Mi-a plăcut foarte mult modul cum s-a desfășurat programul de învățare. Tutorele, ne explica 

foarte clar ceea ce aveam de realizat și la șfârșitul zilei eram satisfăcut că reușeam să rezolv toate 

sarcinile de lucru, deși inițial părea că este greu. Am învățat foarte multe lucruri pe care nu le 

știam și nu le-am aplicat practic niciodată la școală! În Portugalia am învățat ce înseamnă o 

companie, cum să ne protejăm într-o companie, cum se desfășoară activitățile într-o companie.”  

Țurcanu Cătălin – clasa a XI-a profesională  

 

 


