
 

 

 

ANUNȚ CANDIDATURĂ PROIECT 

”Modalități europene de formare a elevilor de la profilul servicii prin stagii de practică” 

 

În perioada 1 septembrie 2017 – 30 septembrie 2018, la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea”, se va 

desfășura proiectul Modalități europene de formare a elevilor de la profilul servicii prin stagii de practică. Proiectul a 

fost aprobat de catre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

(ANPCDEFP), număr de candidatură 2017-1-RO01-KA102-036431 și face parte din acțiunea cheie 1 (KA1) a 

Programului Erasmus +, domeniul Mobilitate în scopul educației și formării profesionale (VET). Proiectul răspunde 

uneia dintre nevoile școlii și anume, creșterea nivelului de interes și de pregătire a elevilor pentru anumite domenii de 

calificare care să le faciliteze ulterior accesul pe piața muncii interne și europene.  

În cadrul proiectului vor exista două mobilități avănd grupuri țintă și tematici diferite:  

- prima va avea loc în Portugalia, în luna noiembrie a acestui an și va urmări modul în care se 

organizează și funcționează o unitate economică, participanți fiind un număr de 15 elevi de clasa a XI-a 

de la profil servicii, învățământ liceal și doi profesori însoțitori iar  

- a doua mobilitate se va desfășura în Germania în luna mai 2018 la care vor participa 15 elevi de clasa a 

X-a de la același profil, scopul fiind stabilirea calității produselor și protecția consumatorului și a 

mediului. 

Prima mobilitate este prevăzută pentru perioda 12-26 noiembrie 2017  iar unitatea furnizoare a stagiului de 

practică pe durata celor 10 zile de activitate este Asociația Insignare, aflată în Ourem, în centrul Portugaliei. 

Activitatea asociației este una bogată, dezvoltată în mai multe unități, pe diferite paliere. Asociația include două școli 

de formare profesională cu peste 550 de elevi: Școala Vocațională Ourem (EPO) și o alta în domeniul pregătirii 

hoteliere la Fatima (EHF),  cărora li se adaugă un centru de ocupare a forței de muncă, un centru de îndrumare și 

validare, un centru european de informare (Eurodesk) și o unitate specializată pe cooperare europeană (GCI). Ambele 

școli au personal cu experientă și abilități variate, întrucât o mare parte din acesta este angajat și pe piața muncii, astfel 

încât formatorii le transmit elevilor din cunoștințele și experiența lor din domeniile respective de activitate.  

Elevii colegiului care vor participa la această mobilitate vor putea observa modul de organizare și funcționare 

al unităților în care elevii celor două școli amintite își desfășoară la rândul lor, stagiile de practică. 

Elevii interesați vor depune la secretariatul școlii în perioada 4-12 septembrie 2017 un dosar ce va 

conține:  

1) Cererea de înscriere la concurs; 

2) CV - Europass 

3) Scrisoare de intenție 

4) Copie după cartea de identitate; 

5) Acordul părinţilor pt mobilitate in Portuglia; 

6) Recomandari din partea profesorului diriginte si a profesorului de specialitate – 

Discipline Economice; 

7) Adeverință de elev în care să fie precizată și media la disciplinele de profil și limba engleză 

din anul școlar 2016-2017; 

În selecția elevilor se va avea în vedere și statutul socio-economic al candidaților, cei care aparțin unor grupuri 

dezavantajate (venit redus, familii monoparentale, minorități, ș.a.) vor avea un punctaj în plus. 

COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE „UNIREA”  

Pașcani, Strada Ceferiștilor, Nr 3, CP 705200 

Telefon: +40 232 760 020/ +40 232 760 102; Fax: +40 232 760 020 

Email: ct_cfunirea@yahoo.com; unirea.pascani@gmail.com 

Site: www.unireapascani.ro; Facebook: www.facebook.com/colegiultehniccfunirea/ 
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Selecția elevilor de clasa a XI-a Servicii care vor dori să participe la această mobilitate va avea loc în zilele 

de 14 și 15 septembrie 2017 și va consta în două probe: 

a. probă scrisă și orală la disciplinele de specialitate (14 septembrie 2017)  

b. o probă ce va urmări abilitățile de comunicare în limba engleză (scris și oral) – 15 septembrie 2017. 

Tematica și bibliografia aferente probelor va fi anunțate în perioada 14-25 august 2017 pe site-ul și pagina de 

facebook a colegiului.  

Profesorii sunt implicați în 4 comisii, din care două pentru pregătirea mobilității din Portugalia și două pentru 

mobilitatea din Germania: 

- selecția și evaluarea elevilor pentru mobilitate Portugalia și Germania:  

- însoțitori ale celor două fluxuri de mobilitate în Portugalia și Germania. 

 Comisia de evaluare și selecție va fi alcătuită din 2 profesori de discipline economice, 2 reprezentanți ai 

unor unități economice și doi profesori de limba engleză.   

Profesorii care doresc să facă parte din echipa de selecție/ evaluare vor depune în perioada 24 

iulie – 9 august 2017 la secretariat un dosar ce va include:  

✓ cerere de înscriere,  

✓ CV-Europass și  

✓ scrisoare de intenție.  

Aceleași documente sunt necesare și pentru cei care vor dori să devină profesori însoțitori pe durata 

mobilității iar experiența în proiecte internaționale și în mobilități internaționale cu grupurile de elevi 

ai școlii, implicarea în scrierea propunerii actualului proiect și cunoștințele de limbă engleză vor 

constitui un avantaj.  

Proiectul are aprobat buget pentru 4 profesori, în 2 fluxuri, astfel: 

1. Mobilitate Portugalia: 1 profesor Discipline Economice (Economic) și 1 profesor responsabil 

schimb cultural, lingvistic – profesor lb engleză/ discipline umaniste. 

2. Mobilitate Germania: 1 profesor Discipline Economice (Comerț) și 1 profesor responsabil 

schimb cultural, lingvistic – profesor lb engleză/ discipline umaniste. 

Calendar activități pregătire mobilitate Portugalia 

Activitate proiect Perioada 

Depunere dosar aplicație profesori 24.07 – 09.08.2017 

Selecție comisii profesori în CA 10.08.2017 

Afișare rezultate selecție comisii profesori 10.08.2017 

Selecție reprezentanți agenți economici, membri 

comisia de evaluare elevi 

11 -16.08.2017 

Publicare bibliografie examen selecție elevi 16 – 25.08.2017 

Depunere dosar aplicație elevi 04 – 12.09.2017 

Verificare dosare aplicații - selecție 13.09.2017 

Examen evaluare elevi  14 – 15.09.2017 

Afișare rezultate selecție elevi 18.09.2017 

Pregătire elevi mobilitate Portugalia 18.09 – 10.11.2017 

Stagii de practică Portugalia 12.11 – 26.11.2017 

 

Coordonatori proiect, 

Prof Anca Tătaru 

Prof Daniela Orășanu 


