
 

 

Exemple de buna practica la liceu si scoala profesionala prin desfăsurarea  

Proiectului Erasmus +,  

”Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la standard inalte”  – Nr. 

2018-1-RO01-KA102-047361. Acţiune cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării - 

2018-2019 

 

 

 Proiectul  ”Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la standard 

inalte”, implementat de Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Craiova,  are ca punct 

central  eficientizarea activitatii de practica in specialitate pentru clasele din domeniul Estetica 

si igiena corpului omenesc. LA BEAUTE SRL Vibo Valentia este partenerul liceului în acest 

proiect. 

 Obiective ale proiectului: 

1. Imbunatatirea procesului de formare a competentelor,abilitatilor si deprinderilor practice 

pentru 19 participanti din domeniul Estetica si igiena corpului omenesc,pe baza plasamentului 

european la o firma profesionista si cu capacitate de a oferi tutorat, dar si dezvoltarea unor 

aptitudini social-culturale,a competentelor de comunicare si adaptare,ceea ce le inlesneste 

integrarea in societatea moderna, europeana 

2. Integrarea experientelor de plasament european in activitatea didactica practica din institutia 

noastra,cu scopul cresterii implicarii elevilor in activitatile de profesionalizare; 

3. Orientarea institutiei pe directia europeana a parteneriatelor europene in special cele 

V.E.T.,pentru a aduce inovatie menita sa reduca absenteismul elevilor; 

Activitatile didactice se vor desfasura timp de 3saptamani,cate 6 ore pe zi.Continuturile si 

competentele sunt in concordanta cu Standardele de pregatire profesionala,respectiv liceu 

tehnologic. 

 Elevii participanti isi vor insusi urmatoarele competente,cunostinte si abilitati: 

Competente profesionale: 

-Ondularea parului  

-Intinderea parului cu placa pentru par 

-Coafarea parului 

-Vopsirea parului 

Cunostinte: 



- Operatii de pregatire a locului de munca si de pregatire a clientei 

-Tehnici de realizarea ondulatiilor 

-Tehnici de lucru pentru intinderea parului cu placa 

- ehnici de lucru pentru coafarea parului,pentru realizarea cocurilor,impletiturilor 

- Tehnici de vopsire a parului prin diverse metode 

Abilitati: 

-Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor de igiena specifice 

-Asigurarea calitatii lucrarii 

-Folosirea produselor conform indicatiilor din prospecte 

-Respectarea formei coafurii decisa de comun acord cu clienta 

-Dexteritate manuala si precizie 

-Gestionarea resurselor materiale 

-Creativitate 

-Rationamente si luarea deciziilor 

-Managementul timpului 

Competente sociale: cooperare,capacitate de adaptare,disponibiltate pentru activitati socio-

culturale,seriozitate 

Competente culturale: intelegerea si acceptarea culturii si traditiilor comunitatii 

italiene,dezvoltarea unei atitudini deschise si respect pentru diversitatea de exprimare culturala 

Atitudini: reflectia asupra propriei dezvoltari profesionale,dorinta de a fi cetatean 

european,satisfactie si motivatie,implinire profesionala,respect pentru ceilalti si pentru valorile 

culturale europene 

 Din dorinta de a promova si implica institutia noastra in colaborari europene care sa 

aduca beneficii,am creat urmatorul Plan European de Dezvoltare, ce a fost inclus in PAS-ul 

scolii, incepand deja cu anul scolar 2017-2018. 

Ca nevoi am identificat: 

-pentru elevi - participari in plasamente europene;imbunatatirea competentelor practice 

de specialitate;cresterea procentului de absolventi in specialitate angajati 

-pentru parinti - formare de calitate corelata cu piata muncii europene;gasirea unui 

servici in specialitate la absolvire 

-pentru scoala - cresterea prestigiului institutiei;integrarea de modele europene care sa 

genereze parteneriate reale cu agentii economici locali,pentru a realiza plasamente cu 

elevii;parteneriate internationale care sa aduca beneficii:elevilor,profesorilor si procesului 

instructiv educativ. 



 

Primul pas in implementarea acestui Plan European de Dezvoltare este realizarea 

proiectului de mobilitate,de fata,pentru 19 elevi din domeniul de pregatire "Estetica si ingrijire 

corporala". Acest proiect este primul al scolii noastre in Programul Erasmus+, fiind un pas 

important al institutiei noastre pentru a atinge obiectivele planului mai sus prezentat,reiesite din 

nevoile identificare. 

Consideram ca atat acest proiect de mobilitate cat si cele ce vor urma va raspunde 

intrutotul nevoilor ce le-am identificat,fiind convinsi si hotarati ca va ajuta in foarte mare 

masura sa fie implementat planul astfel: 

-prin faptul ca 19 elevi impreuna cu 2 profesori insotitori vor participa la o mobilitate 

de 3 saptamani la un partener care este lider de piata in zona sa din Italia avand si o academie 

privata de profil,si care si-a oferit sprijinul si disponibilitatea sa ii formeze pe acesti elevi,cu 

siguranta acestia isi vor dezvolta foarte bine competentele practice de specialitate,fapt ce le va 

creste foarte mult sansele ca la absolvire sa se angajeze cel putin 80% dintre ei in specialitate 

-acest plasament ca si cele ce vor urma va crea satisfactie si familiilor elevilor,crescand 

astfel certitudinea ca copiii lor vor fi mult mai bine pregatiti in concordanta cu piata muncii si 

ca isi vor gasi usor un loc de munca pe fondul profesionalismului acumulat la plasament si in 

celelalte activitati ale proiectului 

-scoala pe baza implementarii si colaborarii cu partenerul extern La Beaute SRL, va 

prelua noi modele de plasament care sa le multiplice in plan local, isi va consolida imaginea de 

scoala europeana,moderna,deschisa spre inovatie si calitate,in regiunea Oltenia 

-scoala de asemenea va atrage noi elevi si ii va motiva suplimentar pe cei inmatriculati 

in vederea cresterii prezentei la cursuri si a motivatiei pentru o pregatire profesionala mai buna 

decat in prezent, prin oferirea de noi oportunitati si garantii de reusita profesionala. 

-profesorii scolii vor fi incurajati prin participarea la mobilitati sa ridice nivelul de 

implicare si sa se raporteze din punct de vedere calitativ la standardele europene in materie de 

formare profesionala. 

La aceste nevoi va contribui  in mod clar si pregatirea lingvistica a elevilor din cadrul 

proiectului,cat si experienta lingvistica experimentata pe parcursul mobilitatilor. 

De asemenea celelalte cursuri de pregatire de pe parcursul proiectului 

(pedagogica,culturala), vor aduce noi competente si atitudini mai ales elevilor implicati cat si 

formatorilor din scoala ce le vor realiza. 

Pentru ca beneficiile celor 19 participanti sa fie cat mai semnificative in urma acestui 

proiect, cei doi parteneri au agreat ca pe langa Certificatul de mobilitate Europass fiecare 



organizatie sa emita fiecarui participant cate 1 certificat de plasament (de participare), care sa 

includa toate informatiile cu privire la datele de identidicare ale proiectului, ale organizatiei 

emitente, ale participantului,precum si toate coordonatele plasamentului. Consideram ca este 

utila si o astfel de certificare care poate fi utilizata complementar Certificatului de Mobilitate 

Europass, fiind o varianta mai simpla cu coordonate precise,ce cu siguranta isi va gasi utilitatea 

in portofoliul participantului. De asemenea,aceste 2 certificate vin sa completeze 

validarea/recunoasterea oferita de cele doua organizatii partenere in proiect,conferind 

proiectului soliditate, iar participantului incredere si recunoastre a rezultatelor invatarii, 

apreciere privind implicarea si contributia avuta in proiect. 

Fiecare dintre parteneri va semna si stampila prin reprezentantul legal Certificatele de 

participare la plasament. In urma evaluarii finale pe care participantii o vor sustine la finalul 

plasamentului pe platforma OLS, la limba italiana(limba de lucru a proiectului), acestia vor 

primi pe mail un certificat ce va confirma nivelul de aprofundare a respectivei limbi conform 

scalei europene. 

Partener în proiect, LA BEAUTE' SRL este cea mai cunoscuta si profesionista societate 

in domeniul ingrijirii corporale si a serviciilor de infrumusetare din Vibo Valentia ce este 

resedinta provinciei cu acelasi nume, in sudul Italiei. Aceasta societate este una de referinta 

pentru economia locala avand 13 puncte de lucru in diferite domenii: servicii de infrumusetare, 

restaurante, patiserie, comert. Dintre acestea 4 sunt din sfera industriei de ingrijire si 

infrumusetare, cea care face obiectul acestui proiect. 

Pe piata societatea este cunoscuta si promovata sub denumirea BELLEZZA E 

BELLEZZA,un brand foarte apreciat si de notorietate in provincia Vibo Valentia pentru calitatea 

serviciilor si pentru profesionalism. 

Servicii oferite in cele 4 saloane moderne si utilate cu tehnologie de ultima generatie: 

-Cosmetica-infrumusetare, o gama larga de tratamente pentru ingrijirea personala, confort fizic 

si frumusete, promovat in toate cele 4 centre. Saloanele lucreaza numai cu produse certificate 

care sunt renumite la nivel national si international, toate pentru a obtine rezultate estetice 

vizibile si de lunga durata. 

-Frizerie-coafiura,echipele de profesionisti ofera servicii in armonie cu moda,pentru a oferi mai 

multa personalitate originalitate fiecărei creatii, folosind cele mai inovatoare tehnologii. 

Instruim o retea de coafori hotarati sa creasca, sporind talentul lor, pentru a extrage bogatia, 

frumusetea si bucuria vietii. 

Salonul principal din Vibo Valentia, cel ce ofera disponibilitatea realizarii acestui 

plasament ofera urmatoarele servicii clientelei din oras si din zonele limitrofe: 



-frizerie-coafiura: atat pentru femei cat si pentru barbati, frizerie, coafura, ingrijire, regenerare 

par,vopsire artistica, toate realizate de profesionisti pregatiti la cele mai bune academii de sytle 

din Italia, ei utilizeaza tehnici de lucru de ultima ora, ajutati de cele mai noi inovatii in domeniu, 

ce le au in recuzita; 

-Make-up permanent: salonul este alineat evolutiei industriei de frumusete,cu tehnici inovative, 

de exemplu machiaj permanent sau semi-permanent, un tratament ce asigura make-up de durata. 

Tehnica foloseste tatuajele (pigmentarea permanenta a dermei) ca mijloc de a produce modele 

care seamana cu machiajul, ca eyelining si alte culori permanente pentru a spori pielea fetei, 

buzelor, pleoapelor. Este, de asemenea, utilizat pentru a produce sprancene artificiale, in special 

la persoanele care le-au pierdut, si pentru a masca cicatrici si pete albe ale pielii, cum ar fi 

vitiligo. 

- Make-up semi-permanent: ce utilizeaza preparate sterile de coloranti realizat din pigmenti 

bioabsorbabili este impins in derma, utilizat pentru buze, ochi si chiar pe piept. Pentru ochi se 

utilizeaza tehnica redraw, pentru sprancene se aplica un creion permanent sau dermatograf. 

Acest tratament putin invaziv,este foarte natural si util in cazuri de alopecie,sprancene subtieri, 

albinism, cicatrici si asimetrii; 

- Arta unghiilor,presupune in primul rand ingrijire,continuand cu desene si decorațiuni. Este 

foarte la moda in ultima vreme si are radacina din consideratia ca unghiile mainilor ale 

picioarelor sunt parti fundamentale ale corpului nostru,foarte vizibile atunci este esențtial sa 

avem grija de el. Creatiile obtinute sunt foarte spectaculaose cu unghii artificiale in locul celor 

rupte sau pentru extensii la cele naturale. 

-Fotoepilarea-metoda moderna de epilare care exploatează principiul fizic al fototerololizei 

selective pentru a contracara regenerarea parului inutil. Prefixul "fotografie" se refera la natura 

fotonica a metodei. Fotodepilarea este practicata cu instrumente diferite, cum ar fi laser, lumina 

pulsata si infrarosu pulsatoriu; 

-tratamente medicale estetice:tratarea cicatricilor, a accenei si a vegeturilor, fotointinerire, 

fotoepilare, epilare cu laser, makinfiltratii cu colagen, implanturi cu acid hialuronic, indepartare 

tatuaje cu laser, tratamente de depigmentare. 
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