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Acţiune cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării - 2018-2019

Titlul proiect: Formarea profesioniștilor în 
domeniul industriilor creative la standard înalte

Beneficiar: Liceul Tehnologic UCECOM “SPIRU HARET” Craiova 

Număr de referință: Nr. 2018-1-RO01-KA102-047361

Buget proiect: 55.846 euro

Perioada de implementare 01.09.2018 – 31.08.2019

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin proprogramul Erasmus+

Mobilități în cadrul proiectului:

- 19 elevi însoţiţi de cadre didactice din echipa de implementare a 
proiectului au participat, în două fluxuri consecutive, la activități pe 
parcursul a câte 3 săptămâni la partenerul de primire La Beaute SRL, 
Provincia Vibo Valentia, localitatea Mileto, ITALIA.
Participanții la plasament fiind din domeniul VET au primit 2 certificate 
importante în portofoliul personal:
- Certificatul de Mobilitate Europass - instrument de bază ce asigură 
credibilitate mare prin prezentarea experiențelor lingvistice și culturale;
- Certificat de plasament/de participare - include coordonatele 
plasamentului.

Proiectul Formarea profesioniștilor în domeniul industriilor creative 
la standard înalte are ca punct central eficientizarea activității de 
practică în specialitate pentru clasele din domeniul Estetica și igiena 
corpului omenesc.



Scopul proiectului:realizarea unui prim plasament la partenerul 
de primire La Beaute SRL, Italia.

Plasament: stagiu practic în 2 fluxuri de elevi a 
câte 90 ore:
- Primul flux de 10 elevi de liceu, clasa a X-a 
specializarea Coafor stilist;
- Al doilea flux de 9 elevi de la școala 
profesională, clasa a X-a, calificarea Frizer, 
coafor, manichiurist, pedichiurist.

Activitățile didactice desfășurate în 3 săptămâni, 
câte 6 ore pe zi au fost în concordanță cu 
Standardele de pregătire profesională.
Elevii participanți și-au însușit competențe, 
cunoștințe și abilități în cadrul modulelor: 
Ÿ Ondularea părului;
Ÿ Întinderea părului cu placa pentru păr;
Ÿ Coafarea părului și Vopsirea părului.

Grupul țintă: 
- 19 elevi din clasa a X-a liceu și învățământ 
profesional de la calificările Coafor stilist și 
Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist.
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