
PROIECT DE MOBILITATE ERASMUS PLUS FORMARE PROFESIONALĂ 

TVET 

EXPERIENȚĂ EUROPEANĂ PENTRU DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ ȘI PERSONALĂ A TEHNICIENILOR 

VETERINARI



ECHIPA   DE PROIECT

 prof. Adrian Szatmari - responsabil de proiect, 

 prof. Dorina Vidican - responsabil privind 
formarea profesională, 

 ec.Crina Sav - responsabil financiar, 

 prof. Kiss Ernö - responsabil cu completarea 
bazei Mobility Tool, 

 prof. Szatmari Diana-responsbil cu diseminarea 
și valorizarea rezultatelor proiectului, 

 prof.Medve Alina-profesor insotitor



PARTENERII PROIECTULUI

 ASSOCIAÇÃO INTERCULTURALE AMIGOS DA 

MOBILIDADE

 Clínica Veterinária De Famalicão

 Clínica Veterinário do Olival



SCOPUL PROIECTULUI

Efectuarea unui stagiu de pregătire
practică timp de 2 săptămâni-60 din orele

corespunzătoare modulului V Anatomia

patologică şi fiziopatologică de către 14

elevi de la specializarea Tehnician

veterinar clasa a XI-a domeniul Resurse

naturale şi protecţia mediului,filieră

Tehnologică.



OBIECTIVELE PROIECTULUI

 Dobândirea unor competenţe şi abilităţi practice specifice
modulului Anatomia patologică şi fiziopatologică la
standarde înalte,într-un mediu de lucru european,în
scopul îmbunătăţirii şanselor de angajare şi formării unor
cariere de succes.

 Achiziţionarea unui set de noi cunoştinţe şi competenţe
cheie care să contribuie la dezvoltarea personală a
tinerilor şi la o integrare rapidă pe piaţa muncii.

 Stabilirea unor platforme de colaborare a şcolii cu clinici
din spaţiul european care să faciliteze furnizarea de
programe de pregătire performanţă şi transferul de bune
practici.



BENEFICIARII PROIECTULUI

Fluxul I-14 elevi din clasa a XI-a C,

specializarea Tehnician Veterinar, Liceul

Tehnologic Nr.1 Salonta.



DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE

 SĂPTĂMÂNA I-Tema: ,,Executarea

necropsiei diferenţiat pe specii de

animale şi analizarea modificărilor

locale ale circulaţiei sanguine şi

limfatice’’







PROGRAM CULTURAL

Vizitarea oraşului Barcelos



VIZITAREA ORAŞELOR:PORTO ŞI GUIMARAEAS



VIZITAREA ORAŞELOR TUI (SPANIA) ŞI 

BRAGA



DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE

 Săptămâna II-Tema: ,,Analiza modificărilor de

metabolism şi inflamaţiile’’













RECUNOAŞTEREA COMPETENŢELOR

 Competenţele au fost recunoscute prin

acordarea Certificatului de Mobilitate Europass.

 După încheierea stagiului de pregătire practică

Liceul Tehnologic Nr. 1 Salonta a validat,
transferat şi recunoscut oficial competenţele şi
abilităţile dobândite de elevii participanţi la
acest stagiu și au fost trecute notele

corespunzătoare în actele oficiale ale

instituției.(catalog)



VĂ MULŢUMIM PENTRU 

TIMPUL ŞI RĂBDAREA 

ACORDATĂ!

 Prof.Medve Alina


