
 

 

 

 

Poveștile de succes ale Liceului Tehnologic Decebal  

 

prof. Busuioc Vasile 

prof. Ghițoiu Ana Mihaela 

 

- Un moto postat pe pagina de facebook a liceului spune: Trăiește anii de liceu la Decebal!! 

Practică și la școală ... O scară pe care urcăm treaptă cu treaptă...  

Anii de liceu reprezintă o perioadă aparte în 

formarea tinerilor și pentru că de acum pășesc tot mai 

mult pe propriile picioare și asta înseamnă alegeri, 

decizii, acțiuni și consecințe. Tinerii se află într-un 

proces de descoperire al celorlalți și astfel al sinelui. 

Noi căutăm să creem cadrele sigure de experimentare 

și dezvoltare. Profilele tehnice care includ și practica 

îi pun pe elevi în situația de a face lucruri, de a 

practica, de a proiecta și a pune în aplicare idei. 

Ideea de  

 

”O scară pe care urcăm treaptă cu treaptă” a 

plecat de la un astfel de concept: proiectezi o scară cu 

tot ceea ce înseamnă asta, aduni și pregătești 

materialele, te pregătești pentru a putea să îmbini 

elementele, să tai, să sudezi, apoi te apuci de lucru 

serios și te implici 100% pentru că urmează să 

folosești apoi scara aceea și ea trebuie să fie sigură 

și folositoare. Și cât de mare e satisfacția lucrului 

bine făcut ... de tine!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Și dacă urcă și profesorul tău îți demonstrează că el crede în tine și în 

ceea ce faci! A urca pe acea scară înseamnă a avea încredere în învățământul 

tehnic care e PRACTIC! 

Suntem o școală implicată în foarte multe proiecte am avut întotdeauna 

proiecte la nivelul școlii, mai mici sau mai mari, derulate de noi sau în 

parteneriat, convinși fiind că acestea sunt o bună modalitate de învățare, de 

testare și depășire a zonei de confort și a limitelor. Din 2012, anual am derulat 

proiecte Leonardo, apoi Erasmus+, și peste 500 de elevi și 30 de profesori au 

fost beneficiari direcți. Participanții la proiecte au fost apoi portavocea noastră, ei răspândind 

povestea și făcându-i pe ceilalți dornici să participe. A fost cea mai bună modalitate de atragere a 

elevilor. A fost apoi seriozitatea echipelor de proiect și dezvoltarea lor permanentă prin învățare 

continuă și adaptare.  

Participanții la proiectele Erasmus+ și-au dezvoltat abilitățile profesionale, personale și 

de viață, au pus în practică idei și cunoștinte teoretice, au învățat independent și au cooperat în 

echipă, au planificat și organizat sarcinile, și-au gestionat timpul, s-au adaptat și au acționat în 

situații noi de lucru, au demonstrat deschidere și curiozitate față de noile provocări, capacitate de 

cooperare cu persoane diferite din alte culturi, ceea ce a dus la creșterea încrederii în propriile 

abilități, cunoașterea punctelor tari și a celor slabe și motivare pentru participarea mai activă în 

viața socială a comunității. 

Evaluările și autoevaluările realizate în cadrul proiectului, prin probe practice și observare 

continuă a participantilor în timpul stagiilor de formare, prin rapoartele individuale și 

chestionarele aplicate privind abilitățile dobândite în mobilitate și care se bazează pe 

autopercepția propriei dezvoltări, indică un nivel ridicat al abilităților profesionale și personale 

dobândite, ceea ce crează premize pentru a face faţă provocărilor viitoare în contextul social și 

profesional mai amplu. 

Elevii au intrat în contact cu realitatea europeană, cu valorile morale europene  precum 

corectitudinea, orientarea după excelență și mândria muncii și au conştientizat importanţa 

înţelegerii altor culturi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene. 

Traseul educațional și de carieră al elevilor 

participanți la mobilitatile de formare a 

devenit mai clar, potrivit evaluărilor 

realizate prin chestionare de impact 



 

 

aplicate în etape diferite ale formării profesionale.  

Prin intermediul proiectelor europene, mai ales in cel incheiat anul acesta 2022 cu numarul 2020-

1-RO01-KA116-079373 am avut șansa, noi si elevii nostri implicati in proiect să conștientizăm că 

trăim într-o societate a cunoașterii, într-o Europă mobilă și interculturală în care succesul nostru 

și al tuturor depinde de voința și capacitatea de-a ne adapta lumii noi. 

 

 

 



 

 

Echipa de gestiune a proiectului Erasmus+ care a demonstrat că deschiderea spre Europa nu 

poate fi decât benefică pe ansamblu și  ca împreună putem face mult mai multe decât de unii 

singuri.                                                                                                      

Echipa de gestiune a Liceului Tehnologic Decebal: 

prof. Ghițoiu Ana Mihaela -Coordonator Erasmus+ la nivelul Colegiului Tehnic Decebal/ 

Responsabil formare profesională- domeniul MECANICĂ: 

prof. Busuioc Vasile, director-Responsabil diseminare  

prof. Cojocaru Camelia-Responsabil formare profesionala-domeniul ELECTRIC 

prof. Mema Manuela Mariana-Responsabil formare profesională-domeniul PROTECȚIA 

MEDIULUI/FABRICAREA    PRODUSELOR DIN LEMN:  

 

Elevul MATEESCU ANDREI MARIAN  din clasa a XIa specializarea –Tehnician in instalatii electrice, 

participant la mobilitate in perioada 28.03-15.04. 2022 la CKP din Wroclaw, Polonia  spunea ….” 

este foarte important ca am participat intr-un proiect Erasmus+, am realizat că toate 

activitățile desfasurate îți formează caracterul și îți dezvoltă abilitățile practice si sociale 

pregătindu-te pentru viață. Am conștientizat că putem schimba pozitiv lumea în care trăim 

doar dacă ne schimbăm pe noi înșine mai întâi. Am învățat că trebuie să traim frumos, într-un 

mod echilibrat, să prețuim timpul, canalizând-ul pe lucrurile cu adevărat folositoare. Va 

multumesc pentru aceasta sansa!” 

 

Erasmus+ este o poveste despre oameni, prietenie și curaj și ... povestea merge mai departe. 

                                                                        

 


