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Iar aceste distincții 
sunt primite ”pe bune”, 
pentru rezultate deose-
bite obținute în aplicarea 
cu succes a unor proiec-
te europene. Spre exem-
plu, în vară, Jurnalul de 
Ilfov vă povestea des-
pre demararea primului 
proiect Erasmus + KA1, 
VET, de la ”Cezar Nico-
lau”, ”Elevi în România - 
PROfesioniști în Europa: 
dezvoltarea competențelor 
practice pentru tranziția de 
la școală la locul de mun-
că”, cofinanțat de Comi-
sia Europeană și aprobat 
de Agenția Națională pen-
tru Programe Comunita-
re în Domeniul Educației 
și Formării Profesionale, 
derulat timp de 14 luni, 
împreună cu partenerul 
internațional Tellus Edu-
cation Group, din Marea 
Britanie. Acum, pentru că 
în perioada 20-24 noiem-
brie 2017 au avut loc mai 
multe evenimente la nivel 
 european, național, regio-
nal și local, pentru a marca 
”Săptămâna europeană a 
competențelor profesiona-
le - Descoperă-ți talentul!”, 
echipa de conducere a li-
ceului și elevii care au fost 
implicați în proiect au dorit 
să-și prezinte experiențele 
acumulate în urma imple-
mentării acestuia și să ofe-
re câteva sfaturi colegilor - 
care vor fi parte în noi pro-
iecte europene, accesa-
te de liceu, individual sau 
în consorțiu cu alte unități 
școlare din județ.

Prin urmare, pe 21 no-
iembrie, la Căminul cultu-
ral din Brănești, s-au adu-

nat elevi de la Liceul Teh-
nologic ”Cezar Nicolau”, 
de la Liceul Tehnologic 
”Barbu Știrbey”, din Buf-
tea, tot din Brănești - cei 
de la Colegiul silvic ”The-
odor Pietraru”, de la Liceul 
Tehnologic ”Dumitru Du-
mitrescu”, Buftea și de la 
Liceul Tehnologic ”Pam-
fil Șeicaru”, din Ciorogâr-
la, iar Marinela Culea, di-
rectorul Liceului ”Cezar 
Nicolau”, le-a vorbit des-
pre recent încheiatul pro-
iect Erasmus, despre ce-
le două mobilități din ca-
drul acestuia, la fami-
lii gazdă din orașul brita-
nic  Plymouth. Concret, 41 
de liceeni, însoțiți de pro-
fesori, și-au îmbunătățit 
pregătirea  profesională 
școlară, în Marea Brita-
nie, 6 ore/zi, la Centrul 
Tellus, fiind cazați la fa-
milii britanice. Au învățat, 
evident, dar s-au și plim-
bat, au socializat, și-au 
perfecționat abilitățile de 
vorbire în limba engleză, 
și-au îmbogățit bagajul 
cultural și, întrebați acum, 
la final, dacă s-ar întoa-
ce la Plymouth, nici unul 
dintre ei nu ezită să spu-
nă DA! ”A fost un real suc-
ces și ne-a ajutat foarte 
mult în realizarea planului 
de școlarizare pentru liceul 
nostru, atrăgând mai mulți 
elevi spre ”Cezar Nicolau”. 
Spre exemplu, acum vor-
bim de cinci clase de a 
IX-a, așadar vorbim de vi-
zibilitatea LTCN în comuni-
tate”, ne-a spus directoa-
rea liceului. Ar mai trebui 
să menționăm aici buge-
tul alocat în proiect fiecă-

rui elev, de 2.474 de  euro 
(din care 360 euro s-au 
alocat pentru transport, 
iar 2.114 euro a reprezen-
tat sprijinul financiar indi-
vidual din care sau plătit 
cazarea și masa la familiile 
gazdă, 1.810 euro, rămâ-
nând ca ”bani de buzunar” 
liceenilor.

”Jobs” de succes, 
la ”Barbu Știrbey”!

Un alt exemplu de bu-
nă practică în domeniul 
proiectelor cu finanțare 
internațională, care au le-
gătură cu partea de califi-
care profesională a tineri-
lor, a fost prezentat de Ga-

briela și Marius, doi din-
tre elevii Liceului Tehno-
logic ”Barbu Știrbey”, din 
Buftea, însoțiți de prof. Ni-
na Mihai. De data aceas-
ta, banii s-au alocat în ca-
drul Programului ”Jobs” 
- de cooperare elvețiano-
român, iar proiectul s-a 
derulat între octombrie 
2016-mai 2017. Elevii de 
la ”Barbu Știrbey” (clasa a 
IX-a C) au reușit câștigarea 
locului 1, la Competiția 
Jobs 2017. ”Când doam-
na dirigintă ne-a spus că 
vom participa la un proiect 
internațional, m-am gân-
dit: „iar teorii, iar teme su-
plimentare, iar stat peste 
program!”. Doamnele pro-
fesoare care coordonea-
ză în școala noastră Pro-
gramul JOBS ne-au spus 
despre acesta că are ro-
lul de a combina, în Româ-
nia, două elemente - piața 
muncii și educația din ulti-
mii ani de gimnaziu și pri-
mii ani de învățământ teh-
nic. Elevii sunt pregătiți 
pentru a-și alege viitoarea 
carieră, primesc informații 
despre oportunitățile pro-

fesionale și au șansa să 
dobândească abilități de 
viață, care sunt folosi-
toare pentru orice carie-
ră. Am început programul 
cam neîncrezători, dar pe 
măsură ce timpul a înce-
put să se scurgă și să ne 
dăm seama că nu seamă-
nă cu nimic din ceea ce 
am făcut noi până acum, 
am început să așteptăm 
orele de JOBS. Am primit 
caiete atractive, pe care 
am lucrat cu plăcere sar-
cinile primite. Metodele de 
lucru nu au fost cele cu 

care noi eram obișnuiți. 
În primul rând am lucrat 
în echipe, apoi instrumen-
tele de lucru au fost din-
tre cele mai diverse: in-
terviuri, anchete, postere, 
colaje, prezentări Power 
Point, hărți mentale, vizite 
etc. Nu am primim note, 
ci doar aprecieri și încu-
rajări. Activitățile parcur-
se ne-au obișnuit să cola-
borăm, să lucrăm în echi-
pă, să împărțim sarcini și 
responsabilități, exact ca 
la un loc de muncă”, a po-
vestit Gabriela Popa.

Bune practici în proiecte europene care au ca scop 
dezvoltarea competențelor profesionale

Despre liceele tehnologice, despre 
cadrele didactice care predau în ele și 
despre elevii care studiază în aceste 
unități de învățământ nu se vorbește 
întotdeauna admirativ. Dar acest lucru NU 
se întâmplă și în cazul Liceului Tehnologic 
”Cezar Nicolau”, din Brănești, singurul 
din Ilfov (unul dintre cele șapte la nivel 
național) cu statut de ”Școală europeană” 
și unul dintre cele două școli cu statut de 
”Ambasador al Parlamentului European”, 
din județ.

Carmen ISTRATE

Prof. Ionela Urecheanu, de la Liceul Tehnologic 
„Mircea Vulcănescu” din București, a adus în fața 
elevilor experiențele acumulate în urma derulării 
proiectului Erasmus + „AGORA Facing New Challanges: 
Realising and Practicing Democracy”, derulat în liceul 
din Capitală, în parteneriat cu Geschwister School 
Gymnasium - Stuttgart, Germania, Liceo Statale 
Farnesina - Roma, Italia și Eotvos Jozsef Gimnazium 
- Budapaesta, Ungaria. Obiectivele acestuia au 
fost  legate de înțelegerea valorilor democratice și 
a democrației; definirea, cunoașterea și punerea în 
practică a unor valori democratice precum: libertatea, 
participarea activă, dreptate și integrare; promovarea 
participării active a tinerilor în societate; promovarea 
educației antreprenoriale și a antreprenoriatului social 
în rândul tinerilor; lărgirea orizontului cultural și a 
diversității europene; cercetarea asupra diferitelor 
tipuri de activități educative, metode de predare, 
structuri decizionale existente la nivelul școlii și 
comunității sau implementarea metodei de predare 
elev-elev.

Democrația - oiectiv principal

Alte două noi proiecte europeane, în care sunt 
implicați elevii ilfoveni - „Plasamente europene 
în medii concurențiale - șanse sporite pe piața 
muncii“ și „Brâu în jurul Bucureștiului - tranziția de 
la școală la viața activă prin eficientizarea stagiilor 
de practică în mobilitate transnațională“ sunt gata 
să fie implementate. În primul dintre ele, grupul țintă 
este format din elevi de clasele a X-a și a XI-a de 
la ”Cezar Nicolau”, iar în cel de-al doilea, aplicantul 
este Colegiul Silvic ”Th. Pietraru” și parteneri - Liceul 
Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Liceul Tehnologic ”Dumitru 
Dumitrescu”, Buftea și Liceul Tehnologic ”Pamfil 
Șeicaru”, Ciorogârla. Scopul acestuia din urmă este 
acela de a promova în rândul elevilor cele patru unități 
școlare, dezvoltarea competențelor profesionale 
practice în domeniul calificării, a competențelor 
sociale, civice, interculturale și de îmbunătățire a 
performanțelor, accesul și participarea la învățare a 
celor din grupuri dezavantajate. Mobilitățile vor avea 
loc în Marea Britanie, Spania și Italia. În proiectul 
Liceului ”Cezar Nicolau”, partenerii intermediari sunt 
din Spania, Portugalia și Cipru, iar mobilitățile vor fi de 
2-3 săptămâni, în aceste țări.

Noi proiecte câștigate, gata de 
implementare

Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, un 
model de urmat


