
P O R T U G A L I A – M O N T I J O

PROIECT VET0010
“IMPREUNĂ, PENTRU FORMAREA

PROFESIONALA DE CALITATE”



ZIUA 1- LUNI 16 IANUARIE - DESCHIDEREA
SCOALA PROFESIONALA MONTIJO

• Prima zi in Montijo a fost plina de emotii si descoperiri noi
: l-am cunoscut pe domnul Joao, fostul director al scolii
din Montijo, cel care a inceput proiectul “Impreuna
pentru formarea profesionala de calitate. Acesta ne-a 
condus la scoala profesionala din Montijo unde echipa
noastra alaturi de doamna director a scolii si cele doua
doamne coordonatoare de proiecte Erasmus ne-au 
intampinat cu mult entuziasm.

• Fiecare scoala a prezentat beneficiile pe care le putem
aduce invatamantului profesional, pietei muncii dar mai
ales avantajele colaborarii noastre pentru elevii care 
datorita schimbului de experienta dintre cele doua licee
vor putea deveni cetateni globali, eligibili pe piata
muncii din Europa.



PREZENTAREA ȘCOLII PROFESIONALE DIN 
MONTIJO ȘI A LICEULUI TEHNOLOGIC ASTRA 

DIN PITEȘTI



ZIUA 1 - ȘCOALA 
PRIVATA DIN MOITA

• Tot in prima zi am vizitat scoala privata din Moita, o scoala cu profil
servicii unde invata copii incepand de la gradinita pana la ultimul an de 
scoala profesionala.

• Scoala are laboratoare, bucatarie proprie unde copiii gatesc si un 
restaurant unde servesc masa, o ferma proprie si o gradina unde produc
cele necesare pentru bucatarie.

• Spatiile scolare, inclusiv cancelaria profesorilor, sunt amenajate impreuna
cu copiii de la profilul “sudori”

• Copiii sunt incurajati sa stea in natura cat mai mult de la cele mai
fragede varste: multe cursuri de tin afara in spatiu liber, chiar si atunci
cand ploua ; scoala are caluti si ponei cu ajutorul carora le dau copiilor
lectii de calarie.

• Procesul de predare-invatare se desfasoara cu multa lejeritate: spatiile
salilor de clasa sunt separate de geamuri, uneori doi profesori impart 
aceeasi sala; copiii pot iesi sa serveasca masa daca si-au terminat
treaba chiar daca nu a inceput pauza.

• In fiecare saptamana, copiii planifica luni ce obiective au de indeplinit, 
le noteaza intr-un carnet si vinerea isi fac o autoevaluare impreuna cu 
profesorul diriginte. 



SCOALA PRIVATA DIN MOITA



ZIUA 2 – MARTI 17 IANUARIE ATELIERELE 
ȘCOLII PROFESIONALE DIN MONTIJO

• Marti, 17 ianuarie, ziua a inceput cu o vizita la atelierele scolii
profesionale din Montijo.

• Ne-au fost prezentate echipamentele cu care fac practica elevii
de la profilele de electricieni si mecatronisiti

• L-am cunoscut pe tutorele elevilor care chiar atunci lucra cu un 
grup de copii la un sistem electric

• Fiecare perioada de practica este impartita in mai multe module 
de 24 sau 36 de ore la finalul carora elevii primesc un test. Pentru
evaluarea finala, se va face media tuturor testelor pe care elevii
le-au dat dupa fiecare modul

• Pentru practica elevilor, profesorii scolii si-au pus la dispozitie
masinile pentru procesul de diagnoza: copiii conecteaza
aparatura pusa la dispozitie de ateliere si gasesc eventualele
probleme care vor fi apoi solutionate in spatii special amenajate.

• In ateliere este amenajata si o sala de clasa unde elevii pot lua
notite



ATELIERELE SCOLII PROFESIONALE DIN 
MONTIJO



ZIUA 2 – VZITA PRENSO METAL

• In a doua zi din proiect am 

avut ocazia sa vizitam

un partener economic important

al scolii din Montijo

– PRENSO METAL – care

produce piese metalice

pentru masini, lucrand cu 

firme foarte cuoscute, 

cum ar fi FERRARI.



ZIUA 3 –MIERCUR 18 IANUARIE
VIZITA SOCIETATEA METALOMECANICĂ

• Miercuri, 18 ianuarie 2023, am vizitat societatea
Metalomecanica care a fost infiintata in anul 1988.

• Societatea a preluat lucrari de productie de serie mica 
oferind preturi mai avantajoase decat marile societati de 
profil castigandu-si un bun renume la acea vreme

• Obiectul de activitate consta in realizarea de utilaje pentru
productia de cutii de conserve si la cererea clientilor
realizeaza si partile componente ale cutiilor de conserve care 
sunt asamblate la unitatile de profil

• Societatea produce si mici repere care intra in componenta
unor dispozitive mai complexe.

• Activitatea se bazeaza pe exploatarea masinilor cu comanda
numerica.

• Ca solutie de back-up, societatea are ca obiect de activitate
productia de ceapa, cartofi, morcovi si cresterea pasarilor.



METALOMECANICA
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