2018-1-RO01-KA102-047361

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PROIECTULUI ERASMUS +
“Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la standard
inalte”.
In perioada 08.04.2019-17.05.2019, un grup de 19 elevi de la Liceul Tehnologic
UCECOM “Spiru Haret”, au participat la Proiectul Erasmus+ “Formarea profesionistilor in
domeniul industriilor creative la standard inalte”, in orasul Vibo Valentia
Obiectivele proiectului au fost:
-

Imbunatatirea procesului de formare a competentelor, abilitatilor si deprinderilor
practice, pe baza plasamentului European la o firma profesionista.

-

Integrarea experientelor de plasament European in activitatea didactica practica din
institutia nostra.

-

Orientarea institutiei pe directia europeana a parteneriatelor europene.
Partenerul nostru de primire, La Beaute SRL din Vibo Valentia, este o firma ce are statut

de lider de piata in provincie. Ei acopera aproape toate serviciile ce se pot oferi in domeniu
Estetica si ingrijire corporala.
Astfel, pe perioada celor 6 saptamani, stagiul practic s-a desfasurat in 2 fluxuri a cate 90
de ore. Primul flux de 10 elevi a fost din clasa a X-a de liceu, specializarea Coafor- stilist, iar
al doilea flux de 9 elevi de la scoala profesionala, clasa a X-a, specializarea Frizer-coaformanichiurist - pedichiurist
Principalele competente, cunostinte si abilitati pe care elevi participanti si le-au insusit
pe perioada pregatirii de practica au fost: ondularea parului, intinderea parului cu placa,
coafarea parului si vopsirea parului.
In primele zile de practica, tutorele a facut cunostinta cu grupul participantilor si
profesorul insotitor si a prezentat posturile de lucru si angajatii salonului de coafura.
In urmatoarele zile ale plasamentului, elevii au invatat sa realizeze diverse tipuri de
coafuri cu onduleuri stil “messy”, ondularea directa a parului cu peria si feonul, coafuri cu
impletituri floare. Deasemenea, elevii au experimentat mai multe tehnici de vopsire printre
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care: metoda balayage, vopsirea cu suvite, operatia de decapaj/decolorare a parului si tehnica
countouring.
Pentru toate aceste activitatii, partenerul de primire a pus la dispozitia elevilor nostri
aparatura si produse de inalta calitate, oferindu-le astfel posibilitatea de a lucra la un standard
inalt.
In ultima zi a acestui stagiu a avut loc evaluarea finala, evaluare realizata de catre
tutorele de practica pe baza unei probe practice: participantii au realizat o proba aleatoriu aleasa
din variantele propuse de tutor, (o coafura cu dificultate medie) si un test din cunostintele si
activitatile practice parcurse pe perioada plasamentului si care s-au regasit in acordul de
formare. Astfel s- a constatat ca elevii au progresat, ca si-au insusit foarte multe cunostinte si
ca acest proiect si-a atins obiectivele propuse.

