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Stagiul de pregătire practică
desfășurat în Lisabona

(8 – 19 aprilie 2018)

Orele de pregătire
practică au fost interesante, 
reuşind să ne introducă în
atmosfera unui loc de 
muncă, cu tot ceea ce
presupune acesta. Am înţeles
fluxul de circulaţie a 
mărfurilor, modul de 
marcare şi etichetare şi alte 
aspecte ce ţin de vânzare.  



Ce înseamnă practica?

Proiectul de mobilitate Erasmus+ ne-a ajutat să înţelegem că 

stagiul de pregătire practică nu înseamnă numai să stai câteva ore în 

picioare, îndeplinind sarcini de lucru, ci şi însuşirea a diferite 

valori şi dezvoltarea unor competenţe profesionale ce ne vor 

ajuta mai târziu, atunci când vom fi angajaţi.



Efectuarea orelor
de practică în

Lisabona

• S-au derulat pe parcursul a 10 zile;

• În fiecare zi am lucrat timp de 6 ore;

• Fiecare oră a fost mai interesantă

decât cealaltă, deoarece nu făceam

niciodată aceleaşi lucruri, ci învăţam

noi lucruri specifice calificării

noastre, Servicii/Comerţ.



Aspecte din perioada stagiului de practică

Noţiuni introductive şi 

pregătirea pentru stagiu
• Prezentarea unităţii comerciale şi a 

personalului;

• Prezentarea echipamentului 

comercial;

• Prezentarea sortimentelor de 

produse;

• Instruirea SSM;

• Împărţirea sarcinilor.



Aspecte din perioada stagiului de practică

Activităţi realizate • Verificarea calitativă şi cantitativă 

a produselor;

• Verificarea preţurilor şi a 

reducerilor aplicate;

• Scoaterea de la raft a produselor 

expirate;

• Dezambalarea şi aşezarea

produselor noi pe rafturi.



Beneficiile acestui proiect

• Rezultatele învăţării au fost numeroase, în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini specifice domeniului nostru de pregătire.

• Ne-am asumat responsabilităţi privind marcarea, sortarea, etichetarea, 

ambalarea/dezambalarea, comercializarea mărfurilor.

• Stagiul de pregătire practică ne-a ajutat la formarea noastră ca viitori angajaţi.

• Am experimentat diferite tipuri de comunicare cu clienţii şi personalul 

magazinelor.

• Ne-am îmbunătăţit nivelul de comunicare în limba engleză şi am făcut 

comparaţii între legislaţia comercială din Portugalia şi cea din România.



Feedback-ul elevilor
referitor la participarea în

cadrul acestui proiect

„Am comunicat cu personalul fără a întâmpina

vreo problemă, în limba engleză, explicându-

mi-se foarte clar sarcina de lucru. Lucrând

mult în echipă, acest proiect m-a ajutat să îmi

îmbunătăţesc calitatea de coechipier.”

Alexandra Druşcă, XI G



„Cu ajutorul acestui

proiect am petrecut două

săptămâni într-o altă ţară, 

pentru stagiul de 

practică. Am putut realiza

activităţile făcute doar de 

angajaţi (casa de marcat, 

plata cu cardul, verificare

stocuri) şi mi-am 

îmbunătăţit competenţe

profesionale şi 

personale.”

(Negru Ionela, XI G)



„Practica în Lisabona a 

avut numeroase beneficii

pentru mine, cel mai

important aspect fiind

experienţa la locul de 

muncă. În plus, am 

cunoscut cultura altei ţări

şi m-am dezvoltat pe plan 

personal.”

(Cioclu Georgiana, XI B)



„Sunt de părere că
oportunitatea de a 
desfăşura practica în
Portugalia mi-a adus
beneficii ce mă vor ajuta
să-mi lărgesc
orizonturile privind
activităţile comerciale. 
Voi putea folosi
cunoştinţele obţinute
de-a lungul practicii cu 
scopul de a mă dezvolta
pe plan profesional.” 

(Chelaru Marian, XI B)



Erasmus+, programul ce ne permite formarea şi dezvoltarea din 
punct de vedere profesional, pe teritoriul altor ţări! 



Vă mulţumesc!

Popa Maria-Mădălina

clasa a XI-a G

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”


