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“Les Petits Travailleurs explorent les métiers Verts d’Avenir”

Liceul ”Andrei Mureșanu”
Brașov

CERERE DE
OFERTĂ
Stagiu de practică
observativă

Scurtă prezentare:
Proiectul “Les Petits Travailleurs explorent les métiers Verts d’Avenir” este un proiect

Erasmus+ derulat de școli din mai multe țări europene: Franța, Spania, Turcia și România.

Acest proiect își propune să ofere elevilor de liceu oportunități de a explora posibile
viitoare opțiuni profesionale din domeniul ”meseriilor verzi”.
Sustenabilitatea, dezvoltarea durabilă, sensibilitatea față de mediul natural și protecția
acestuia sunt concepte pe care școala dar și mediul de afaceri trebuie să le transmită tinerei
generații. Toate provocările de mediu pe care le trăim astăzi își vor găsi rezolvare doar prin
implicarea tuturora, inclusiv a copiilor noștrii, cei cărora le suntem datori să le asigurăm un
viitor necompromis de alegerile noastre de astăzi.
De aceea, vă solicităm sprijinul în acest demers educațional. Prin participarea la stagii
de practică observativă în companiile dumneavoastră, elevii noștrii vor putea deprinde și să
pună apoi în practică, în viitoarele lor locuri de muncă dar și în viața lor de zi cu zi, cunoștințele
obținute astfel, să devină, în cele din urmă, forțe ale schimbării.

Obiective ale proiectului:
O1. Cunoașterea lumii profesionale
europene;
O2. Găsirea de soluții pentru dezvoltarea
durabilă;
O3. Identificarea oportunităților, dezvoltarea
capacitații de adaptare;
O4. Cunoașterea și utilizarea instrumentelor
Europass;
O5. Dobândirea încrederii în sine, explorarea
posibilității de a studia în străinătate;
O6. Cunoașterea patrimoniului cultural al
țărilor partenere;
O7. Îmbunătățirea competențelor de limba
engleză;
O8. Dezvoltarea capacității de a comunica în
contexte diferite, a capacității de a utiliza
diverse instrumente digitale (editorul de siteuri Wix, creatorul de conținut Genially);
O9. Dezvoltarea capacității de a colabora
direct dar și pe platforma eTwinning, în
echipe internaționale;
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Stagiul de
practică
observativă

Perioada desfășurării stagiilor:
7, 8, 9 și 10 noiembrie 2022
Numărul total de elevi participanți:
26 elevi (din România și țările partenere) împărțiți în grupe de max. 4 elevi pentru fiecare
companie parteneră;
Durata stagiilor:
2 zile program full-time
2 zile half-time
Conținut:
elevii se vor documenta și vor observa meserii verzi
precum și practicile sustenabile ale întreprinderii
Alte condiții/ solicitări:
Societatea parteneră va prezenta, pe scurt,
activitatea companiei, obiectivele sale de dezvoltare
durabilă, precum și un exemplu de ”green job”
specific companiei;
Societatea parteneră va desemna un tutore de stagiu
de practică;
Livrabile:
la sfârșitul stagiului, tutorele va completa o fișă de
evaluare a activității observative a elevilor

Pe tot parcursul stagiului, elevii vor fi însoțiți de cadre didactice ale
Liceului ”Andrei Mureșanu”.
Toate aspectele și detaliile legate de stagiul de practică observativă a
elevilor liceului vor fi stabilite, de comun acord, și cuprinse în convenția de
stagiu ce urmează să fie încheiată între parteneri.
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