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SCOPUL PROIECTULUI

Îmbunătățirea tranziției de la școală la viața activă și creșterea

gradului de competitivitate al absolventului Școlii Postliceale

“Christiana” Galați, cu calificarea Asistent Medical Generalist, pe

piața muncii, prin pregătirea profesională la standarde europene.



OBIECTIVELE 

PROIECTULUI

1. Pregătirea profesională la standarde europene

a elevilor prin formarea abilităților și deprinderilor practice

specifice domeniului de activitate medical, crescând astfel

șansele de angajare ale viitorilor absolvenți și facilitând

tranziția acestora de la școală la locul de muncă.

2.  Familiarizarea elevilor cu munca în echipă 

într-un loc de muncă competitiv, dezvoltându-

și astfel abilitățile de comunicare. 

3. Îmbunătățirea competențelor sociale, deprinderea unui 

comportament profesional bazat pe respect față de colegi și 

bolnavi.

4.Creșterea capacităților adaptative, de integrare și adaptare la medii 

socio-culturale diferite și exersarea limbilor străine ( învățarea unor termeni 

medicali).

5. Dezvoltarea personală a elevilor prin acumularea de informații referitoare la specificul 

cultural al Germaniei, acest fapt având ca rezultat creșterea oportunităților de angajare 

pentru viitorii absolvenți.



GRUPUL ȚINTĂ

26 elevi din anii II și III, calificarea asistent medical generalist



FLUX 1

 25.09.2016 – 15.10.2016 

FLUX 2

 23.10.2016 – 12.11.2016



PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR



IMAGINI

DIN STAGIILE DE PRACTICĂ













TRADIŢIE LA INCEPUTUL 
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ





EXCURSII CULTURALE EFECTUATE LA SFĂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ















EVALUAREA MOBILITĂŢILOR LA ÎNTOARCERE ÎN ROMÂNIA





DISEMINAREA EXPERIENŢEI 
ACUMULATE ÎN PROIECT ŞI 
TRANSFER DE BUNE PRACTICI



PROIECTUL ÎN PRESA LOCALĂ DIN ROMÂNIA ŞI GERMANIA



 „Am fost plăcut surprinsă de 

seriozitatea şi profesionalismul de 

care a dat dovadă echipa de 

îngrijire din Centrul pentru seniori. 

Consider că acest program este

un pas important pentru

dezvoltarea mea ca asistent

medical generalist şi şansa mea

de a cunoaşte un sistem sanitar

european”.(Maria Jecu anul II)



„Pacienţii au avut încredere în noi; 

deşi deşi ştiau că suntem străini şi-

au dat seama că dorim să-i ajutăm.” 

(Hahui George Cosmin anul II)

„Am întâlnit oameni deosebiţi, atât

în rândul echipei de îngrijiri cât şi în

rândul seniorilor, oameni cu poveşti

de viaţă deosebite.” (Chirănuş

Vasilica anul II)

„Am putut observa aparatură de 

ultimă generaţie şi multe facilităţi, 

toate aceste venind în sprijinul

pacienţilor. Personal, am fost plăcut

impresionat de amabilitatea şi

disponibilitatea tuturor de a ajuta. 

Bineînţeles, şi tu ca persoană

trebuie să fii corect, receptiv şi

muncitor.” (Grecu Marius)



 „Să crezi în visul tău” este primul pas către realizarea lui.

 Proiectul „ERASMUS PLUS-ŞANSA PREGĂTIRII PROFESIONALE LA 

STANDARDE EUROPENE A VIITORILOR ASISTENŢI MEDICALI” este

împlinirea unui vis pentru elevii participanţi şi indirect pentru ceilalţi elevi

ai şcolii.

Elevii şi absolvenţii noştri duc cu ei în timp

deviza Şcolii Postliceale „Christiana” 

„OM pentru OAMENI”. 


