
 

                                                                                                                                                 

        

 

 

 

 

Proiectul   PRACTICĂ DE CALITATE - ABSOLVENȚI COMPETITIVI PE PIAȚA MUNCII in cadrul 

programului ERASMUS +,Actiunea  KA 1  VET, derulat la Liceul Tehnologic Nr. 1 Valea lui Mihai 

 

 

          Proiectul a debutat în luna septembrie 2018 şi se încheie în august 2021,(  fiind prelungit cu un an datorită 

condițiilor impuse de pandemia COVID  ). Proiectul a avut 2  fluxuri in Portugalia-Barcelos an școlar 2018-

2019 si in Spania-Granada an scolar 2020-2021. 

Grup țintă: 28 elevi de la  domeniul turism si alimentatie, calificarea Ospătar( chelner) vânzător în unități  de 

alimentație 

Obiectivele proiectului : 

1. Îmbunătățirea competențelor tehnice generale și transversale  ale viitorilor ospătari, în scopul facilitării 

inserţiei acestora pe piaţa muncii. 

2. Îmbunătățirea abilităților cheie transferabile și a deprinderilor practice cerute de activităţile comerciale: 

orientare către client, gestionarea eficientă a relaţiilor cu consumatorii, identificarea priorităţilor în 

vederea asigurării unei bune integrări profesionale. 

Activitati derulate pentru pregătire mobilității  fluxului  2 in anul școlar 2020-2021 

➢ Selectia participanților 

➢ Înregistrarea participantilor pe platforma M.Tool 

➢ Pregătire lingvistică, pedagogică, culturală 

➢ Pregătirea mobilității: acord de formare, contracte financiare, contracte prestări servicii, procurarea 

biletelor de avion, întocmirea documentelor pentru deplasare, realizare Europpass 

➢ Desfășurarea stagiului 

      Fluxul  2 s-a desfășurat in perioada 14.06.2021 -25.06.2021 la două organizații de primire: Hotel la Nleves si 

Hotel ABBA din orașul Granada- Spania. Derularea stagiului s-a realizat prin intermediul firmei intermediare  

MEP Europrojects Granada Spania.Participanții la stagiul de pregătire profesională au fost 7 elevi din clasa  a X-

a  si 7 elevi din clasa XI a, invatamant profesional, calificarea ospătar ( chelner ) vânzător in unitățile de 

alimentație.  

         Au fost realizate activităti practice specifice calificării la agenți economici cu tradiție: pregătirea 

salonului de servire, aranjarea meselor,  mânuirea obiectelor de inventar folosite la servire; realizarea mise-en 

place; primirea clientilor, preluarea comenzilor  servirea clienţilor; prepararea şi servirea băuturilor (Sangria ); 

pregătirea salonului pentru un eveniment festiv; debarasarea meselor, refacerea mice-en-place. 

         De asemenea elevii participanti  la această mobilitate au realizat si activități culturale; vizitarea celor mai 

importante obiective turistice din: Cordoba- catedrala Mezquita, Malaga - fortăreața Alcazaba, catedrala si 

Granada - palatul Alhambra , palatalul lui Carlos al V-lea si parcul stiintific. 

         De asemenea, elevii au descoperit renumitul dans spaniol flamenco. 

Mobilitatea a consituit o experiență profesională utilă pentru participanti, dar si o experienta culturală si 

linvigstică, care vor conduce la creșterea gradului de adaptabilitate la alte medii și implicit la o mai bună inserție 

profesională a absolventilor pe piata muncii. 

 

Coordonator proiect: 

prof. dr. Derșidan Ștefania Anica 

 


