
Proiectul ”PARTENERIAT PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES” 

 

În perioada 31 octombrie 2019 – 1 noiembrie 2019, elevii de la Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” 
Suceava, învățământ dual, calificările Electromecanic utilaje și instalații industriale și Operator la 

mașini cu comandă numerică, alături de firmele partenere AMBRO S.A., S.C. SIDEM SRL, S.C. TRUTZI SRL, 

S.C. LINDA ECOTIL SRL, S.C. BETTY ICE SRL și Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare 
(ASSED), au participat la activitatea Autocunoaştere şi dezvoltare personală, din cadrul proiectului 

”PARTENERIAT PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES”, desfășurată la Gura Humorului.  
Scopul călătoriei a fost acumularea de noi cunoștințe într-un cadru informal, crearea unei viziuni 

de ansamblu asupra problematicii specific parteneriatului de formare prin forma de învățământ dual, 
orientarea în carieră, dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, creșterea motivației elevilor prin 
îmbinarea cunoștințelor teoretice cu cele practice, dezvoltare personal. 

Prin intermediul activităţilor propuse în cadrul excursiei elevii au avut posibilitatea de a se 

cunoaște mai bine, de a interacționa mai bine cu colegii, profesorii și reprezentanții firmelor partenere, 
au fost antrenați în diverse jocuri de autocunoaștere, de dezvoltare personală.  

Elevii participanți au fost foarte încântați de tot ce li s-a oferit, plecând de la transport, cazare, 

vizitele la casa memorială Ciprian Porumbescu, salina Cacica, mănăstirea Voroneț, dăruirea cu care s-au 

implicat reprezentanții firmelor partenere, profesorii însoțitori și colegii lor. 
Cîteva impresii ale elevilor: 

”A fost o experiență frumoasă, cu oameni minunați, cu jocuri distractive. A fost cea mai frumoasă 
excursie din viața mea.” 

”...am cunoscut persoane noi, am lăsat pentru două zile telefoanele deoparte, am avut parte de 
toată atenția.” 

”...activități de neuitat cu oameni deosebiți, din care am avut ce învăța.” 

”Obiectivele vizitate au fost interesante, jocurile distractive, mâncarea foarte bună, camera de 
hotel super, am avut ocazia să-mi cunosc colegii și profesorii altfel decât la școală. Aș repeta oricând 
această experiență. Mulțumesc pentru tot!” 

 

   

   



   

   

   

   



   

   

   


