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Scopul proiectului şi grupul ţintă 



• Scopul proiectului este formarea de personal calificat în 

domeniul turismului asigurând creșterea calității 

serviciilor oferite de viitorii lucrători hotelieri, precum și 

dobândirea, dezvoltarea de competenţe practice necesare 

specializării „Tehnician în hotelărie”.  

• Grupul ţintă este format din 14 elevi dintre care 7 deja 

au participat în prima mobilitate în perioada  

03-16.03.2015, iar următorii 7 vor efectua anul viitor 

stagiul de practică tot la hotelul de 4* al Grupului Vatel, 

în Franţa, oraşul Nîmes.  



Obiective specifice 



• completarea cunoştinţelor teoretice însuşite şi 

dobândite în anii anteriori la disciplinele de 

specialitate cu activităţi practice pentru a putea 

practica la standarde europene a profesiei de 

„Tehnician în hotelărie”. 

• acumularea, dobândirea de cunoștințe lingvistice 

de specialitate (turism). 

• îmbunătățirea competențelor de comunicare în 

limba franceză, dar și a competențelor de 

comunicare la locul de muncă. 



• formarea unui comportament profesional 

corespunzător calificării pentru care se pregătesc. 

• pregătirea pentru viața profesională și integrarea 

rapidă pe piața muncii. 

• promovarea efectuării de stagii în țări membre 

ale UE și recunoașterea competențelor dobândite 

de către beneficiarii direcți în cadrul acestora. 

 



Partener de proiect 

• se află în fruntea clasamentului în 
ceea ce priveşte învăţământul 
superior hotelier. 

• pregăteşte tineri operativi încă de 
la intrarea în viaţa activă. 

• dispune de formare inovativă şi de 
calitate. 

• formează profesionişti pregătiţi să 
lucreze în întreaga lume. 

• multilingvi, multiculturalism, 
deschis… profilul internaţional al 
absolvenţilor Vatel este aprobat de 
marile grupuri hoteliere mondiale. 

• partener al celor mai prestigioase 
grupuri hoteliere. 



Echipa de implementare a proiectului 



Vîlceanu Daniela Manager proiect 

Coroianu Liana Coordonator proiect 

Manea Ioan Responsabil formare profesională elevi 

Sidea Daniela Responsabil financiar 



Perioada şi locul de desfăşurare  

a stagiului de practică 



• Fluxul 1 03-16 martie 2015 

• Fluxul 2 01/14 martie 2016 

 

• Timp de 2 săptămâni în orașul Nîmes din Franța la 

hotelul Vatel ****. 



Participanţi la mobilitate 



Nr. crt. Elevi  Profesor însoțitor 

1.  Chivari Marcos Gheorghe 

Coroianu Liana 

2. Ciarnău Florin Cosmin 

3. Costa Ionuț Gabriel Nicolae 

4. Dărăban Adelina Crina 

5. Fărcaș Radu Tudor 

6.  Gherman Roberto Filip 

7. Marian Gabriela Larisa 



Desfăşurare stagiu de practică 



• Modul de lucru: grupe mixte formate din elevi români şi 

stagiari ai Școlii Vatel de diverse naționalități. 

• Evaluare iniţială, intermediară şi finală. 

• Elevii au realizat servicii la nivelul etajului, dar au fost 

repartizați și la bucătărie, braserie ori recepție, executând 

toate probele practice specifice Modulului Servicii 

Hoteliere. 

• Timp de lucru: 6 h / zi, de marți până sâmbătă 

• După orele de practică ori la sfârșitul săptămânii au avut 

posibilitatea să descopere încet încet orașul care i-a 

găzduit, Nîmes. 



Oraşul Nîmes 



Istorie și patrimoniu 

• Creat acum mai bine de 2000 ani în jurul Izvorului divinizat 

care mai tîrziu se va numi Nemausus, orașul Nîmes a fost una 

dintre coloniile importante ale Imperiului Roman. 

• Străbătut de Via Domitia, drum care făcea legătura între Roma 

și Spania, Nîmes era situat într-un centru comercial și cultural 

foarte important. 

• A cunoscut apogeul sub conducerea împăratului Augustus. 

• Din această perioadă datează și celebrele monumente ale 

orașului care sunt printre cele mai frumoase și cele mai bine 

păstrate. 



Amfiteatrul roman 



Datează din secolul 1 era noastră și este unul dintre cele mai bine păstrate din 
lumea romană. 

Are lungimea de 133 m, lățimea de 101 m și înălțimea de 21 m. În antichitate avea 
o capacitate de peste 20.000 spectatori. 

În prezent se organizează diverse manifestări printre care corrida, concerte etc. 

 











Maison Carré 

Are lungimea de 26 m, lățimea de 15 m și înălțimea de 17 m. 

Singurul templu din lumea antică păstrat în întregime. 

Este inspirat de către templele dedicate lui Apolo și Mars Ultor de la Roma. 

 





Tour Magne 

• Așezat în cel mai 

înalt punct al 

orașului a fost 

punctul de 

supraveghere al Via 

Domitia. 

• Oferă o panoramă 

impresionantă 

asupra orașului. 

 







Sustenabilitatea proiectului 



• Datorită pregătirii profesionale, a îndeplinirii sarcinilor şi 

a seriozităţii cu care elevii beneficiari au tratat acest 

proiect şi stagiul de practică în sine, Şcoala Vatel doreşte 

să continue proiectul şi să primească un număr mai mare 

de elevi la stagiu. 

 



Opinii despre mobilitate / proiect 



• Experienţa de aici a fost benefică din mai multe puncte de 

vedere. Am reuşit să cunosc persoane din întreaga lume şi 

să observ cât de multe avem în comun. Am avut ocazia să 

vorbesc limba franceză şi limba engleză, dar şi să lucrez 

într-un mediu unde seriozitatea şi punctualitatea erau o 

condiţie necesară pentru a reuşi. 

Fărcaş Tudor 

 





• Participarea mea la acest stagiu a fost o experienţă de 

neuitat. Am avut posibilitatea să învăţ foarte multe lucruri 

şi să mă dezvolt din punct de vedere profesional. Aici am 

vazut ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă care te 

ajută şi este dornică să îţi arate tot ce ştie fără a-ţi face 

morală. 

 

Ciarnău Florin 



• Participând la acest proiect m-am dezvoltat din punct de 

vedere personal pentru că am luat contact cu foarte mulţi 

oameni  de naţionalităţi diverse, dar şi profesional pentru 

că mi s-au explicat foarte frumos sarcinile de lucru pe 

care trebuia să le execut. Cu acest prilej mi-am făcut o 

idee despre cum este să lucrezi într-un hotel de 4*.  

 

Costa Ionuţ  



Rezultate aşteptate 



• 14 elevi de la calificarea „Tehnician în hotelărie” pregătiţi 

practic în domeniu hotelăriei, dobândind competenţele 

vizate de Modulul „Servicii hoteliere”, precum şi 

competenţe lingvistice, culturale etc. 

• realizarea unui site dedicat acestui proiect unde să fie 

prezentate: grupul ţintă, partenerii proiectului, detalii 

despre modul de finanţare, poze şi filmuleţe din timpul 

plasamentului, părerile beneficiarilor despre experienţa 

trăită, prezentarea documentelor utile pentru toţi cei 

implicaţi în proiect (criterii de selecţie a beneficiarilor, 

profesorilor însoţitori, contracte etc.). Acest site are rol de 

comunicare şi monitorizare. 

 



• portofoliu care să includă diverse materiale folosite la 

pregătirea participanţilor la proiect, înainte de plecarea în 

mobilitate, dar şi din timpul acesteia. 

• realizarea unor broşuri de prezentare a proiectului (scop, 

obiective, parteneri, beneficiari etc.), înainte de plecarea 

în mobilitate. 

• DVD care să conţină poze din timpul plasamentului, 

scurte interviuri ale beneficiarilor direcţi în momentul în 

care au aflată pleacă în mobilitate şi după încheierea 

acesteia. 

• dezvoltarea competenţelor practice, profesionale necesare 

practicării calificării "Tehnician în hotelărie". 

• îmbunătăţirea competenţelor lingvistice (limba franceză) 



Recunoaştere competenţe 



• La sfârşitul mobilităţii elevii participanţi au obţinut un 

Certificat de Mobilitate Europass care atestă 

competenţele profesionale dobândite de către aceştia în 

cadrul stagiului, precum şi competenţele lingvistice şi 

socio-culturale care să-i ajute în viitoarea carieră.  

• De asemenea, elevii au mai primit un certificat de 

participare la stagiu care a fost eliberat de Şcoala Vatel. 

• După încheierea plasamentului, Colegiul Tehnic 

„Constantin Brâncuşi” Oradea a validat, transferat şi 

recunoaşte oficial competenţele şi abilităţile dobândite de 

elevii participanţi la stagiul de practică.  





Vă mulţumesc pentru timpul, atenţia şi 

răbdarea de care aţi dat dovadă. 


