CENTRUL ȘCOLAR
DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”SFÂNTA FILOFTEIA”

Nr. 1570/15.10.2019
PROIECT ERASMUS +
”ELEVI CU CES (CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE)
CĂTRE SUCCES PE PIAȚA MUNCII PRIN MOBILITĂȚI VET”
nr. de referință 2019-1-RO01-KA102-061890

Proiectul Elevi cu CES (Cerințe Educaționale Speciale) către SUCCES pe piața
muncii prin mobilități VET este implementat de Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta
Filofteia” în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1 - Proiecte de mobilitate în
domeniul formării profesionale- VET, apel 2019.
Proiectul „Elevi cu CES (Cerințe Educaționale Speciale) către SUCCES pe piața
muncii prin mobilități VET” a fost evaluat cu 78,5 puncte și aprobat cu un buget total de
40 706 euro. Prin proiectul propus, nr. de referință 2019-1-RO01-KA102-061890, dorim să
oferim elevilor noștri șansa la incluziune socială, la o formare de calitate într-un mediu real de
lucru, șansa unei dezvoltări adecvate mediului actual, răspunzând nevoii de a îmbunătăți
nivelul de pregătire a elevilor care urmează cursurile învățământului profesional de la Centrul
Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” în arii de competență din domeniul mecanic,
calificarea lăcătuș mecanic prestări servicii, asigurând îmbinarea teoriei cu practica.
Scopul proiectului este de a asigura pregătirea profesională a elevilor din învățământul
profesional special prin stagii de pregătire practică VET de calitate, care îi vor ajuta să se
dezvolte profesional și personal, crescând astfel angajabilitatea și adaptabilitatea lor.
Obiectivele proiectului sunt:
- îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 10 elevi cu nevoi speciale din
clasa a XI-a învățământ profesional special, domeniul mecanic, calificarea lăcătuș mecanic
prestări servicii pentru facilitarea tranziției pe piața muncii și egalitatea de șanse
- îmbunătățirea abilităților lingvistice, culturale, sociale ale elevilor
- creșterea gradului de independență, de valorizare a potențialului propriu, de autonomie
personală și creștere a stimei de sine a elevilor.
Grupul țintă este format din 10 elevi cu nevoi speciale, clasa a XI-a, învățământ
profesional special, domeniul mecanică, calificarea lăcătuș mecanic prestări servicii, nivel 3.
Stagiul se va desfășura în Portugalia, oraș Barcelos, într-un flux în perioada mai-iunie
2020 și va avea durata de 19 zile plus 2 zile de călătorie.
Elevii vor efectua stagiul de pregătire practică în perioada alocată conform planului cadru
pentru efectuarea orelor de stagiu de pregătire practică –Modul CDL „Aplicații de bază în
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asamblări mecanice” care are 210 ore, din care 90 ore se vor efectua la companiile de primire
ELECTRO ANDRÉ, AUTO CHAPINHAS LDA din Portugalia.
Activitățile propuse în proiect sunt adaptate nevoilor de formare și particularităților
psihopedagogice ale elevilor.
Mobilitatea VET planificată în Portugalia:
- va îmbunătăți competențele profesionale, sociale, culturale, de comunicare în limba străină
ale elevilor cu nevoi speciale care urmează cursurile învățământului profesional de la Centrul
Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” în arii de competență din domeniul mecanic,
calificarea lăcătuș mecanic prestări servicii; va dezvolta elevilor participanți abilități
transversale precum: munca în echipă, rezolvarea de probleme, comunicare
- va crește șansele de angajare a absolvenților școlii datorită competențelor dobândite și
recunoscute prin Certificatul Mobility Europass
- va crește adaptabilitatea elevilor la cerințele unui loc de muncă
- va oferi elevilor un traseu educațional superior: cunoştinţele, abilităţile, competenţele
dobândite de către participanți în domeniul lor de formare vor fi utilizate de către aceștia
pentru continuarea studiilor în învățământ liceal
- va crește incluziunea socială a elevilor
- va crește dimensiunea europeană a școlii
- va contribui la dezvoltarea curriculară prin includerea unor activități practice realizate în
perioada stagiului în activități de instruire practică și laborator.
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.
Prin proiect se vor asigura participanților cazare, masa, transport local, transfer de la și
către aeroport, plasarea în stagiu la companii, fiind permanent îndrumați de profesori
însoțitori. În perioada desfășurării stagiilor vor fi organizate și activități culturale, vizite la
obiective turistice din zona Barcelos, Portugalia.
Director: prof. Aurelia Dimcea
Coordonator proiect: prof. Daniela Vîlcu
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