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PREZENTARE PROIECT ERASMUS+

Liceul Tehnologic Joannes Kajoni anunţă începerea perioadei de desfăşurare a 
activităţilor proiectului „Experienţe europene în domeniul serviciilor - Leaming by doing 
Numărul de referinţă al proiectului: 2016-1-ROOl-KA 102-023412.
Proiectul se derulează în perioada 1 septembrie 2016 -  31 decembrie 2018 şi este finanţat din 
fonduri acordate de către Uniunea Europeană prin programul „Erasmus +”, Acţiunea Cheie 1, 
stagii de pregătire VET.

Scopul proiectului nostru este asigurarea calităţii în învăţământul tehnic, asigurarea unui 
limbaj comun în ceea ce priveşte implementarea unui învăţământ de calitate, indiferent de ţara 
membră a Uniunii Europene. El este structurat pe o componentă şi anume elevii din clasele a X-
a, specializarea frizer/coafor şi cofetar/bucătar respectiv elevii din clasa a Xl-a specializarea 
tehnician în turism. Astfel, ne propunem îmbunătăţirea abilităţilor practice, antreprenoriale, 
metodice şi lingvistice ale elevilpr VET.
Obiectivele concrete ale proiectului sunt următoarele:

dobândirea abilităţilor şi compeţentelor participanţilor la organizarea muncii în sectorul 
turismului, industriei alimentare şi în domeniului frumuseţii, precum şi dobândirea 
competenţelor prin intermediului stagiului de pregătire practică, elevii având posibilitatea 
observării şi analizării unor noi sisteme, ce pot fi implementate atât la nivelul şcolii cât şi 
în plan personal;
dobândirea de competenţe care să vină în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi 
punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite;
consolidarea parteneriatelor ECVET transnaţionale în scopul creşterii posibilităţilor de 
angajare a tinerilor din ţările europene.
în cadrul acestui proiect vor fi realizate 3 (trei) mobilităţi în Ţara Galilor, unde un număr 

total de 45 de elevi îşi vor desfăşura stagiile de pregătire practică, împărţite în trei fluxuri a câte 
15 elevi şi câte 2 profesori, pe perioade de câte 3 (trei) săptămâni.
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