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Săptămâna europeană a meseriilor 
(European Vocational Skills Week 2020) este un 
eveniment anual organizat la inițiativa Comisiei 
Europene, aflat la a V-a ediție, și are drept scop 
promovarea la nivel european a exemplelor de 
bună practică în formarea competențelor 
profesionale, a activităților organizate cu elevii 
și pentru elevi. 



KA102 - VET learner and staff mobility :PRIN ERASMUS+ 
PUNEM CLIENTUL PE PRIMUL LOC ȘI SUCCESUL ESTE AL 

NOSTRU!

• Hosting Partner Organisation: CONSUE PORTUGAL, Setúbal

• Scopul proiectului: de formare și dezvoltare, în cadru
transnațional, a competențelor profesionale, lingvistice, de
comunicare, de lucru în echipă, de cooperare a unui număr de 20
de elevi, în contextul unei societăți aflate permanent în
schimbare, de sprijin a participanților să dobândească experiențe
de muncă într-un mediu de lucru European, pentru promovarea
valorilor, a egalității și incluziunii sociale, pentru facilitarea
integrării socio-profesionale pe piața muncii, de creștere a
motivației pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare și a
capacității instituționale.



• Grupul țintă: 20 elevi, clasa a X-a, 10 de la calificarea 
tehnician în gastronomie și 10 de la calificarea 
ospătar(chelner) vânzător în unități de alimentație

• Durata: 21 de zile, 15 zile stagii de pregătire practică 
de 90 ore (6 ore/zi) din modulul ”APLICAȚII PRACTICE 
ÎN UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ” și 6 zile 
activități culturale, în 2 fluxuri a câte 10 elevi

• Total grant: 56940 EUR

• Punctaj: 72,5 puncte, REZERVĂ

• Ca parteneri gazdă, pentru derularea stagiilor de 
pregătire practică: restaurantele Batikano's, Capitao 
Cook, NOVO 10 și O Quintal.



NEVOILE SPECIFICE IDENTIFICATE

• formarea de competenţe profesionale și abilități prin dobândirea de 
experienţă practică într-o ţară europeană

• familiarizarea cu noțiuni și structuri specifice agenților economici

• utilizarea și exploatarea unor utilaje și echipamente moderne în 
timpul stagiilor de pregătire practică, într-un mediu nou de lucru

• formarea abilităților de organizare a locului de muncă în vederea 
începerii activității, de preluare a comenzilor clienților, de servire a 
preparatelor culinare și a băuturilor, de încasare a contravalorii 
serviciilor oferite, de pregătire a locului demuncă

• dezvoltarea competenţelor socio-profesionale pentru integrarea cu 
succes pe piaţa națională și europeană a muncii, după absolvire



MESERIA 
FACE 

DIFERENȚA! 
CAMPANIA 

PENTRU 
TINEri

• Scopul acestei campanii este de a promova meseriile relevante
pentru piaţa muncii, care pot fi alese de către elevi, în condiţiile
unui traseu profesional sprijinit de şcoală şi de operatorii
economici.





O POVESTE DE SUCCES – ”MESERIA FACE DIFERENȚA”
• IONIȚĂ AURELIAN NEAGU - ”De mic mi-au plăcut mașinile și să 

meșteresc și am aflat de pe internet că Liceul Tehnologic „Mihai 
Eminescu“ Slobozia școlarizează calificarea tehnician electrician 
electronist auto. Am ales să urmez acest traseu profesional pentru 
că îmi place să ajut în timpul liber un mecanic auto din satul meu 
natal care îmi împărtășește din experiența sa, iar acasă am un mic 
garaj în care meșteresc singur, aplicând ceea ce învăț. În clasa a 
XII-a vom avea lecții de conducere auto gratuite, ceea ce mă 
bucură mult. Pentru mine, electricitatea și mecanica auto nu sunt o 
nebuloasă, știu cum să abordez deja o instalație electrică a unui 
automobil pentru a o face să funcționeze. A urma un liceu 
tehnologic astăzi este un mare avantaj deoarece înveți o meserie. 
Competențele dobândite în perioada școlarizării și pasiunea mea 
pentru tehnică mă vor ajuta să ocup un loc bun și bine plătit pe 
piața muncii.”

• SFAT PENTRU VIITORII MESERIAȘI –”Urmează această calificare 
printr-un liceu tehnologic pentru că o meserie te face mai înțelept, 
mai talentat și responsabil. Dacă ești pasionat cu adevărat și îți 
place ceea ce faci, urmează-ți visul!”

• https://www.alegetidrumul.ro/uploads/Ghid_Meserii_A5_online.pdf

https://www.alegetidrumul.ro/uploads/Ghid_Meserii_A5_online.pdf





