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ANUNȚ SELECTIE PARTICIPANȚI PROIECT ERASMUS +
“Formare europeana pentru tehnica viitorului”
În perioada 2 septembrie 2019- 1 noiembrie 2020, la Colegiul Tehnic de Căi Ferate”Unirea”
Pașcani, se vor desfășura activitățile din cadrul proiectului Erasmus+ VET, “Formare europeană
pentru tehnica viitorului”.
Proiectul face parte din acțiunea cheie 1 (KA1) a Programului Erasmus+, domeniul
Mobilitate în scopul educației și formării profesionale (VET), aprobat de către Agenția Națională
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), număr
de referință 2019-1-RO01-KA102-062055.
Scopul proiectului îl reprezintă creșterea numărului de elevi și cadre didactice care își
formează și dezvoltă competențe cheie și abilități tehnice, sociale în vederea facilitării tranziției
elevilor pe piata muncii interne și europene.
Mobilitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în patru fluxuri: două pentru elevi și
două pentru profesorii din domeniul electric, respectiv mecanică, astfel:
1. Pentru domeniul electric, mobilitățile vor avea loc în Spania,Valencia, astfel: în perioada 24
noiembrie-7 decembrie 2019 –participanți 14 elevi de clasa a XI-a de la domeniul electric,
învățământ liceal iar în perioada 1-7 decembrie 2019 vor participa la formare, 3 profesori ce predau
discipline în domeniul electric;
2. Pentru domeniul mecanică, mobilitățile se vor desfășura în Italia,Torino, în perioada 26 aprilie16 mai 2020 la care vor participa 14 elevi de clasa a XI-a, domeniul mecanică, iar în perioada 10
mai-16mai 2020, se vor forma 3 profesori ce predau discipline în același domeniu.
Elevii participanți vor beneficia de formare în companii de profil din cele două țări, iar
formarea profesorilor, presupune atât activități de tip job shadowing în școli VET și vizite
profesionale în companii. Furnizorii activităților de formare sunt două unități cu experiență în ceea
ce privește derularea proiectelor Erasmus+, în domeniul educației și formării profesionale:Sistema
Practices s.l.(ESMOVIA), Valencia, Spania ce va asigura formarea profesorilor și elevilor din
domeniul electric, respectiv, Huma Capi Act, Torino, Italia care va facilita formarea elevilor și
profesorilor de la domeniul mecanică.
Pentru mobilitatea din Spania, elevii interesați din domeniul electric, vor depune la
secretariatul școlii în perioada 1-15 septembrie 2019 un dosar de candidatură care va conține:
1) Cererea de înscriere tip;
2) CV - Europass
3) Scrisoare de intenție
4) Copie după cartea de identitate;
5) Acordul părinţilor pentrut mobilitate;
6) Recomandări din partea profesorului diriginte și a profesorului de instruire practică;
Selecția elevilor de clasa a XI-a, profil electric, va avea loc în perioada 16-23 septembrie 2019 și va
consta în:
-evaluare dosar pe baza unei fișe de evaluare;
-proba scrisă, urmată de o evaluare orală, pentru atestarea competențelor profesionale;
-evaluare lingvistică ce va viza capacitatea de exprimare orală şi scrisă (minim nivel A1).
Punctajul final se va stabili pe baza următoarelor criterii:
Dosar personal-100 p
-evaluarea scrisorii de motivație și a CV-ului - 30p,
- evaluare scrisoare de recomandare- 20p,

-apartenența la un grup vulnerabil- 20p
-medii la discipline de specialitate- 20p,
-participare la activități extrașcolare-10p
-Evaluare lingvistică 100 p -18 septembrie2019
-Proba de specialitate-100 p-19 septembrie 2019
Punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor obtinuțe la evaluarea dosarului și
punctajele de la cele două probe scrise
-Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor-20 septembrie 2019
-Afișarea rezultatelor finale-23 septembrie 2019
Tematica și bibliografia aferente probelor vor fi anunțate în perioada 12-16 august 2019 pe siteul și pagina de facebook a colegiului.
Grupul de elevi va fi insoțit de un profesor de specialitate și un profesor cu abilități de comunicare
în limba engleză
Profesorii care doresc să facă parte din echipa de însoțitori/evaluatori ai grupului tinta de
elevi, vor depune în perioada: 10 iulie – 4 august 2019, la secretariat un dosar ce va cuprinde:
✓ cerere de înscriere,
✓ CV-Europass și
✓ scrisoare de intenție.
Selecția celor 3 profesori de specialitate care vor participa la formare în perioada 1-7
decembrie 2019 se va face de către o comisie formată din directorul școlii și un membru CA pe
baza evaluării dosarelor de înscriere, care vor conține
- cerere de înscriere tip
-CV Europass, scrisoare de motivație-40 p
-acte de studii care atestă pregătirea de specialitate în domeniul electric-20 p
-diplome,certificate de participare la activităti în cadrul cercurilor de specialitate ,a activităților
extrașcolare,rezultate cu elevii la concursuri de specialitate -40 p.
Depunerea dosarelor se va face în perioada: 10 iulie – 4 august 2019
Efectuarea selecţiei: 5 – 7 august 2019
Afişarea rezultatelor: 8 august 2019
Primirea contestaţiilor: 8 august 2019
Analiza contestaţiilor: 9 august 2019
Afişarea rezultatelor finale: 9 august 2019
Documentele necesare se regăsesc la ANEXE(A1-A7)

