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MOBILITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI
Plasamentele transnaționale oferă plus valoare în formarea elevilor, de 
aceea această experiență trebuie recunoscută și certificată. Astfel, cei 20 
participanți ai proiectului, pe lângă documentul de mobilitate EUROPASS 
primesc:
- 1certificat de absolvire al stagiului din partea organizației LA BEAUTE;
- 1certificat de absolvire al stagiului din partea Liceului Tehnologic UCECOM 
“Spiru Haret”. Considerăm că este utilă și o astfel de certificare care poate fi 
utilizată complementar Certificatului de Mobilitate Europass, fiind o variantă 
mai simplă cu coordonate precise, ce cu siguranta își va găsi utilitatea în 
portofoliul participantului.

Proiectul asigură o mai bună tranziție de la școală la viața activă, facilitarea 
inserției viitorilor absolvenți pe piața muncii, promovarea culturii 
antreprenoriale, toate acestea având un impact direct asupra participanților.



Scopul proiectului: Scopul acestui proiect este creșterea calității pregătirii profesionale a 
elevilor din liceu la standarde europene, dezvoltarea cunoștințelor și abilităţilor practice și 
personale ale elevilor pentru a facilita inserția profesională pe piața muncii locală și 
europeană a viitorilor absolvenți.

Obiectivele proiectului:
     1. Îmbunătățirea nivelului competențelor profesionale, a abilităților practice specifice 
specializării pentru 20 elevi prin integrarea lor într-un mediu de producție real la o firma de 
prestigiu din Italia, precum și a competențelor lingvistice de limba italiană, a competențelor 
personale, sociale, civice, interculturale, având ca efect creșterea șanselor de angajare ale 
acestora pe piața muncii;
     2. Creșterea calitativă a procesului de formare profesională prin stagii de practică și 
integrarea experientelor de plasament european în activitatea didactică practică din 
instituția noastră, cu scopul creșterii implicării elevilor în activitățile de profesionalizare și 
reducerea absenteismului elevilor.

Elevii participanți și-au însușit competențe profesionale despre ondularea părului, 
întinderea părului cu placa specială, coafarea și vopsirea părului; cunoștințe privind operații 
de pregătire a locului de muncă și a clientei, tehnici de realizarea ondulațiilor, pentru 
întinderea și coafarea părului, pentru realizarea cocurilor și împletiturilor, tehnici de vopsire 
a părului prin diverse metode.
Abilități: respectarea normelor de SSM, asigurarea calității lucrării, folosirea produselor 
conform indicațiilor din prospecte, respectarea formei coafurii decisă de comun acord cu 
clienta, dexteritate manuală și precizie, gestionarea resurselor materiale, creativitate, 
raționamente și luarea deciziilor, managementul timpului.
Competențe sociale: cooperare, capacitate de adaptare, disponibiltate pentru activități 
socioculturale, seriozitate.
Competențe culturale: intelegerea și acceptarea culturii și tradițiilor comunității italiene, 
dezvoltarea unei atitudini deschise și respect pentru diversitatea de exprimare culturală.
Atitudini: reflecția asupra propriei dezvoltări profesionale, dorința de a fi cetățean european, 
satisfacție și motivație, împlinire profesională, respect pentru ceilalți și pentru valorile 
culturale europene.

Rezultatele proiectului vor fi evaluate având în vedere:
Indicatorii de rezultat:
ü 20 elevi cu Certificat Europass, având competențe profesionale îmbunătățite cu 
80%; 
ü 20 elevi cu competențe lingvistice de limba italiană min. nivel B1;
ü 20 elevi cu competențe în plan personal dezvoltate cu cel puțin 85%;
ü 5 cadre didactice cu competențe manageriale de proiect dezvoltate cu 85%; 
creșterea calității organizării stagiilor de practică cu cel putin 40%; 
ü reducerea absenteismului cu cel puțin 50%;

Grupul țintă al proiectului de mobilitate este format din 20 elevi 
din clasa a X-a, specializarile: Frizer coafor manichiurist 
pedichiurist-școala profesională (10 elevi) și Coafor-stilist-
învățământ liceal (10 elevi), domeniul Estetica și igiena corpului 
omenesc.

Stagiul practic la partenerul de primire din Italia s-a desfășurat 
pentru ambele fluxuri de elevi în perioada: 14.06 – 02.07.2021, 
6 ore/zi.


	Page 1
	Page 2

