CENTRUL ȘCOLAR
DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
”SFÂNTA FILOFTEIA”

Proiect Erasmus + ”Elevi cu CES către SUCCES pe piața muncii prin mobilități
VET”
Proiectul Elevi cu CES (Cerințe Educaționale Speciale) către SUCCES pe piața
muncii prin mobilități VET , număr de referință 2019-1-RO01-KA102-061890 se derulează
în perioada 2019 – 2021, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1 - Proiecte de
mobilitate în domeniul formării profesionale- VET, apel 2019. Acest proiect este finanțat cu
sprijinul Comisiei Europene și are un buget de 40 706 Euro, beneficiarul fiind Centrul Școlar
de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia”, Ștefănești.
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 al elevilor de la 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 format din 10 elevi cu nevoi speciale, clasele a XI-a și a XII-a
învățământ profesional special, domeniul mecanică, calificarea lăcătuș mecanic prestări
servicii-nivel 3 a participat la stagiul de pregătire practică în orașul Barcelos, Portugalia, în
perioada 27.06.2021 – 17.07.2021.
Elevii au realizat practica pe o perioadă de trei săptămâni, în compania de primire
Oficina de Reparação de Automóveis David Octávio Martins, Barcelos, Portugalia, stagiul
fiind de 90 de ore. În cadrul stagiului de practică, desfășurat de luni până vineri între orele 8301430, elevii beneficiari au realizat activități practice de filetare manuală interioară și
exterioară, de asamblare a pieselor prin nituire, prin filet, activități de polizare și găurire a
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reperelor ce compun confecții metalice. 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 Certificat Europass Mobility.
Grupul de elevi a beneficiat de condiții deosebite de cazare și masă, aceștia fiind cazați
la Casa do Monte din Barcelos. Pe lângă programul de formare profesională, elevii au
beneficiat și de un program cultural 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 CSEI ”Sfânta Filofteia”

și-au dezvoltat

competențele de limba engleză, de comunicare, de socializare, de îmbunătățire a stimei de
sine și a autonomiei personale.
Activitățile desfășurate în proiect au fost adaptate nevoilor de formare și
particularităților psihopedagogice ale elevilor. Stagiul de practică s-a desfășurat cu sprijinul
organizației partenere Associação Terras Lusas Movimentos Europeus din Barcelos,
Portugalia.
La mobilitate au participat 10 elevi din clasele a XI-a și a XII-a învățământ profesional
special, domeniul mecanică, calificarea lăcătuș mecanic prestări servicii: Bratu

Ionut-

Marius, Florea Alexandru-Emilian, Mache Adrian-Bogdan, Nica Alexandru-Gabriel, Stoleru
Adrian-Cosmin, Șerbănescu Ana-Maria, Urdă Iulian-Marian, Nita Denis-Nicusor, Țurcanu
Alexandru-Catalin, Neagu Costinel-Alexandru.
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.

Data:08.08.2021
Coordonator proiect,
Prof. Daniela Vîlcu
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