Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Craiova implementeaza în perioada septembrie
2018 - august 2019 Proiectul Erasmus+ “Formarea profesională în domeniul industriilor creative
la standarde înalte”, 2018-1-RO01-KA102-047361
Proiectul isi propune realizarea unui plasament al instituţiei noastre, de 3 saptamani, în 2
fluxuri consecutive, în lunile aprilie-mai 2019 si totodată iniţierea şi implementarea Planului
European de Dezvoltare. Astfel, 19 elevi însoţiţi de cadre didactice din echipa de implementare a
proiectului vor participa la activitati ce se vor desfăşura la partenerul de primire La Beaute SRL,
Provincia Vibo Valentia, localitatea Mileto, ITALIA.
Proiectul Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la standard inalte
are ca punct central eficientizarea activitatii de practica in specialitate pentru clasele din domeniul
Estetica si igiena corpului omenesc, calificarile: Coafor stilist(liceu) și Frizer-coafor-manichiuristpedichiurist(învatamant profesional).
Primul flux de elevi a participat la stagiul de pregătire practică pe perioada 08.04 –
26.04.2019.
Fluxul 2 de elevi a pornit către Italia si va participa la stagiul de pregătire practică pe
perioada 29.04 – 17.05.2019.
Impactul asteptat dupa participarea primului flux de elevi:
-achizitia competentelor,abilitatilor si deprinderilor profesionale practice stabilite prin acordul de
formare la un nivel de calitate ridicat oferit de firma La Beaute SRL,in domeniul Estetica si igiena
corpului omenesc;
-achizitia competentelor lingvistice de limba italiana acumulate in formare si in utilizarea directa pe
parcursul plasamentului dar si achizitia de informatii privind cultura comunitatii italiene
-dezvoltarea unor calitati personale la cei 10 participanti ce le vor servi in a se integra profesional si
a deveni cetateni activi ai comunitatii orientati spre progres si dezvoltare sociala,ce vor rezulta din
relatia cu comunitatea locala si cu echipa partenerului de primire;
-cei 10 participanti vor experientia modul de organizare al unui salon de infrumusetare, experienta ce
la va fi utila pentru viitorul lor profesional;
-certificarea competentelor profesionale si lingvistice prin 1 Certificat de Mobilitate Europass,2
Certificate de participare si o adeverinta cu competenta lingvistica

