Proiectul „Formare profesionala prin mobilităţi Leonardo da Vinci – oportunitate spre o
cariera de succes”, având indicativul LLP – LdV / IVT/2013/RO/200, s-a desfăşurat în
Roma, Italia, în perioada 5 – 25 mai 2014. Coordonatorul acestui proiect a fost doamna
profesoara Simina Constantinov.
Au participat 15 elevi din clasa a XI-a liceu, având calificarea tehnician electrician
electronist auto şi doi profesori însoţitori. Monitorizarea a fost făcută de către domnul director,
profesor Petre Cauc.
Înainte de plecarea în mobilitate toţi participanţii au beneficiat în ţară de un program de
pregătire pedagogică, culturală şi lingvistică.
În Roma participanţii şi-au desfăşurat activitatea de formare la 9 firme partenere
specializate în domeniul auto si calculatoare. Participanţii au avut posibilitatea să lucreze în
firme italiene, să vadă şi să se adapteze pe parcurs la modul de lucru al acestora. Au învăţat
lucruri noi, utile în viitoarea lor meserie, poate.
Obiectivele proiectului au fost:
 să le dezvolte competenţe tehnice generale care să le permită viitorilor participanţi
să identifice tipurile de circuite electronice după simbolurile utilizate, să evalueze
performanţele acestora;
 să dezvolte la viitorii participanţi abilitaţile practice necesare verificării capacitaţii de
funcţionare a echipamentului sau a instalaţiei, dupa conectarea circuitului electronic;
 să le conecteze în instalaţii sau echipamente, potrivit documentaţiilor tehnice;
 să le asigure o mai bună comunicare şi adapatare la viaţa în comun, la lucrul în
echipă.
Practica s-a desfăşurat pe baza unui Acord de formare stabilit între beneficiar şi firmele
partenere, iar fiecare participant a avut un tutore care l-a îndrumat în activitatea zilnică.
Atât tutorii cât şi managerii firmelor au rămas plăcut impresionaţi de punctualitatea
participanţilor, dar mai ales de seriozitatea lor la locul de muncă. Copiii au învăţat lucruri noi,
utile în viitoarea lor meserie.

În timpul liber elevii au mers în multe excursii, au văzut locuri foarte frumoase, au
intrat în contact cu o altfel de cultură, vizitând orașul Roma și împrejurimile acestuia.
De asemenea, elevii au vizitat staţiunea Ostia, aflata pe malul Marii Tireniene, orasul
Tivoli cu superbele gradini și arhitectura de excepție, Florenta, unde am vizitat Domul, Galeriile
Ufizzi, Muzeul Pitti, statuia lui David, piata Michelangelo.

În urma acestui stagiu toţi participanţii au obţinut de la firmele partenere în proiect atât
certificate de pregătire practică, pregătire lingvistic, precum şi Documentul de Mobilitate
Europass
În urma derulării acestui plasament relaţiile dintre elevi şi profesori au evoluat, elevii
devenind mai încrezători în propriile forţe, fiind mai siguri pe ei. Prin activităţile desfăşurate
sub îndrumarea tutorilor italieni, participanţii au devenit mai activi. Acest lucru s-a materializat
în ţară prin comportamentul schimbat în bine al elevilor, procesul de învaţare şi evaluare
îmbunătăţindu-se. Echipa de cadre didactice implicate în proiect a schimbat informaţii şi opinii
cu partenerii din Italia.
Acest proiect reprezintă rezultatul politicii prin care liceul nostru s-a implicat în
cooperarea cu diverse firme de prestigiu la nivel european. Proiectele de plasament Leonardo
da Vinci sunt un important instrument de internaţionalizare a şcolii pentru perioada 2012 –
2014. Ca dovadă şcoala noastră este beneficiarul unui nou proiect de mobilitate, din cadrul
programului Erasmus+, cu doua fluxuri care se va desfăşura in doua locatii: Insula
Fuerteventura ( Insulele Canare) - Spania in luna aprilie 2015, unde vor participa 15 elevi de la
specializarea tehnician mecatronist, cealalta locatie fiind Malaga - Spania in luna iunie 2015,
unde vor participa 15 elevi de la specializarea tehnician electrician electronist auto.
Un alt rezultat constă în creşterea prestigiului şcolii noastre în comunitatea locală, la
nivel regional şi naţional.

