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              Proiectul s-a adresat elevilor de la calificarea Tehnician in turism, urmare a identificării 

nevoii reale a acestora de a se forma profesional in contextual actualelor cerinţe de pe piața 

europeană a muncii. Promovând cooperarea transnaţională, proiectul a oferit o dimensiune 

internațională formării profesionale prin desfăşurarea de stagii de practică în companii de profil din 

Malaga, Spania cu scopul dobândirii de competenţe profesionale şi personale necesare practicării 

cu succes a viitoarei meserii.  

            Proiectul s-a dezvoltat pornind de la complementaritatea activităților pe care le desfăşurăm 

şi dorința de a ne implica în proiecte privind tranziția de la şcoală la viața activă. 

        Activităţile principale ale proiectului au fost stagiile de formare profesională care au fost 

precedate de pregătire pedagogică, cultural și lingvistică.      

 

      Pe parcursul anului şcolar 2020-2021 a fost organizat al II-lea flux din cadrul proiectului, 

stagiul de formare la locul de muncă cu o durata de câte 3 saptamani: 

-     Flux 2 -  10 elevi, 1 profesor iînsoţitor si 1 monitor, perioada 23.01.2021-14.02.2021. 
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      Partenerul la care elevii au desfasurat pregatirea practică a fost agentia de turism Marimartur 

SL din Malaga, Spania. 

      Lucrând alături de specialişti cu experienţă în domeniul turismului, elevii si-au dezvoltat la 

standard europene competenţe cheie si specializate: capacitatea de a lucra în echipă, insuşirea unor 

tehnici moderne de comunicare cu turiştii-condiţie esenţială în domeniul ospitalităţii şi a 

serviciilor, de a face faţă tranziţiei de la şcoală la locul de muncă precum şi abilităţi sociale sau noi 

competente de comunicare înntro limba straina. 

      Recunoașterea oficiala a competenţelor profesionale dobândite s-a realizat la finalul 

plasamentului prin acordarea certificatelor Europass, documente ce vor adduce elevilor 

oportunităţi profesionale mai bune în carieră si vor facilita mobilitatea acestora în Europa.  

           Pregătirea lingvistică s-a desfasurat atat în ţară cat si in stagiul de practica, folosind 

platforma OLS. 

            Zilele de week-end au fost destinate vizitelor culturale ale centrului istoric al Malagai, bune 

ocazii pentru ca elevii să-şi îmbogăţească cunostinţele despre acest colt al Europei, cu istorie, 

cultură şi tradiţii încântătoare. 

 

                           Prof. Redeca-Lacatusu Amelia 

 

 

 

 

 

 


