
Programul Erasmus+,Acţiunea 
Cheie 1,VeT

 Titlul proiectului:”Experienţe şi perspective 

profesionale pentru viitorii angajaţi sau angajatori 

pregătiţi pe piata europeană a muncii”

 Numărul proiectului:2017-RO01-KA102-036335

FLUX 2- SPANIA



Parteneri:

 Organizaţia de trimitere: LICEUL 
BANATEAN;

 Organizaţia de primire : Compania DSI 
Spain Granada;

 Organizaţia intermediară : MEP Granada.



Grup ţintă:

16 elevi – clasa a X-a , filiera teoretică, 
profil real, specializarea Matematică-
Informatică/Informatică intensiv;

Durată proiect:02.04.2018-20.04.2018 



 Stagiul de practică a fost parte componentă a
activităţilor practice prevăzute de programa şcolară
pentru clasa a X-a, profil real, specializarea -
Matematică-Informatică/intensiv Informatică pentru
dezvoltarea următoarelor competenţe cheie
europene vizate de studiul disciplinei IT, conform
OMEC 3410/16.03.2009:

 Competenţe în matematică;

 Competenţe de baza în ştiinţe şi tehnologie ;

 Competenţe digitale, prin dobândirea de
competenţe specifice de webdesign.



PREGĂTIRE PROFESIONALĂ



Rezultatul final al pregătirii

 Pagina web a proiectelor Liceului Banatean 

 Site-ul proiectului .

Activitatile derulate au mai condus la realizarea:

 site-ului organizaţiei MEP (oficial)– realizat de: grupul
ţintă;

 site-ului organizaţiei MEP (marketing)- realizat de 
elevul Rovilă Robert;

 un videoclip despre experienţa în proiect a grupului
(limba engleza) -realizat de grupul ţintă;

 un videoclip despre experienta in proiect a grupului
(limba romana) -realizat de grupul ţintă;

 un videoclip despre experienta in Granada a grupului-
realizat de grupul ţintă;









PREGĂTIRE LINGVISTICĂ



REZULTATE OBTINUTE

Dezvoltarea competenţelor lingvistice de 
comunicare într-o limbă străină prin

a) sistemul European OLS, in care au fost 
parcurse un:

 curs de limba engleză pentru 13 participanţi;

 curs de limba spaniolă pentru 3 participanţi;

b) curs 10 ore în ţara gazdă de limba spaniolă în
cadrul organizaţiei intermediare MEP.







PREGĂTIRE CULTURALĂ



REZULTATE OBTINUTE 

 dobândire de cunoştinţe: culturale,
geografice, istorice, religioase,
arhitecturale-incluzând descoperirea unui
nou model de stat european;

 documentare pentru realizarea produselor
finite ale proiectului ( fotografii,
videoclipuri).







Impresii ale participanţior:

 „Cea mai frumoasă experienţă de până acum!”

 „O frumoasă oportunitate de a trăi şi a învăţa lucruri 
noi, chiar şi pentru scurt timp, într-o altă ţară.”

 „O altfel de cultură, un alt stil de viaţă şi o ţară care 
merită vizitată!”

 „O minunată oportunitate de a invăţa să îmi organizez 
sarcinile de muncă şi să descopăr un alt tip de cultură.”

 „Una dintre puţinele experienţe benefice pentru 
dezvoltarea oricărui tânăr în căutare de noi 
oportunităţi!”

 „SUPER!”



VĂ MULȚUMIM PENTRU 
ATENȚIE!

Material realizat de catre 
participantii la proiect.


