PROIECT DE MOBILITATE ERASMUS+
2020-1-RO01-KA102-079229
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „SF. DIMITRIE ” TEREGOVA

Coordonator proiect: Prof.Tudoran Ana
Durată: 24 luni (01-11-2020– 31-10-2022)
Parteneri:
1. Cipru, oraşul Paphos,compania intermediară Rivensco Consulting LTD, organizația de primire Saint
Georges Hotel Entreprises
2. Portugalia, orașul Setubal, port la oceanul Atlantic,organizația intermediară ConsUE Portugal, organizația
intermediară ConsUE Portugal,hotelurile BOCAGE GEST HOUSEE Alves & Rodrigues și Hoteis do Rio Socieda de Turistica do Rio Sado și restaurantele Batikano's, Capitao Cook și NOVO10.
3. Irlanda, regiunea Donegal, organizația intermediară North West Academy of English.

"EUROCOMPETENȚE PRIN ERASMUS + „EUROPRACTICA , ACCES DESCHIS PE
PIAȚA MUNCII”
Obiectivele proiectului sunt:
• O1 Sprijinirea participanților în dobândirea de rezultate ale învățării, pentru a-și îmbunătăți
dezvoltarea personală,implicarea lor ca cetățeni responsabili și activi în societate angajare pe
piața europeană a muncii și în afara acesteia;
• O2 Creșterea în rândul participanților gradul de conștientizare și de înțelegere a altor culturi și
țări, oferindu-le posibilitatea de a construi rețele de contacte internaționale, de a participa activ
în societate și de a dezvolta un sentiment de cetățenie și de identitate europeană;
• O3. Îmbunătățirea competențelor lingvistice și extinderea orizontului cultural al participanților
prin impactul cu medii culturale europene.

GRUPUL ȚINTĂ
• 60 de elevi selectaţi din clasele a X-a și a XI-a din învăţământul
liceal, filiera tehnologică, profil servicii, calificările tehnician în
hotelărie și din clasa a X-a, învatamant profesional, ospătar(chelner)
in unitațile de alimentație /lucrător hotelier

• Stagiul de pregatire practica derulat este de 90 de ore (3 saptamani)
din totalul orelor de CDL și SPP.
• Cei 60 de elevi vor fi repartizati pe 5 fluxuri: Rivensco Consulting LTd
( 2 fluxuri), ConsUE Portugal ( 2 fluxuri) și North West Academy of
English ( 1 flux).

ACTIVITATI DESFASURATE IN STAGIU
• Elevii de clasa a X-a liceu -Tehnician in hotelărie de 90 ore (3 saptamani, 6
ore/zi) din cele 90 de ore ale modulului CDL ”Restaurantul – arta și servicii”
• Elevii de la clasa a X-a – cdl , nivel 3, vor efectua un plasament de 90 de ore (3
saptamani, 6 ore/zi) din totalul orelor modulului CDL
• Elevii de la clasa a XI-a LICEU vor efectua 90 de ore (3 saptamani, 6 ore/zi) din
modulul ”Stagiu privind cazarea turistilor”.

SELECȚIE FLUXURI
• Selectia grupului tinta si a rezervelor:
• Februarie 2021 (flux 1, 2 și 3)
• Martie 2022 (flux 4 si 5)
DOSAR DE CANDIDATURĂ:
• Cerere de înscriere (formular tip);
• CV în format Europass/european completat în limba română şi semnat de către candidat,
având anexate copii xerox după documentele justificative (formular tip);
• Adeverință de la școală care să dovedească nivelul de studii (să fie elev în clasa a X-a liceu,
/scoala profesionala)
• Copie xerox după cartea de identitate;
• Recomandare privind implicarea în activităţile şcolii şi contribuţia la realizarea obiectivelor
clasei de elevi, semnată de profesorul – diriginte (formular tip);
• Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în
care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.
• Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/ medicul de familie care să ateste că elevul nu
suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de
deplasare.

SELECTIA GRUPULUI TINTA SI A
REZERVELOR
Probe de selecție:
• Proba scrisa + practică pentru atestarea competentelor profesionale;

• Proba orala privind cunoașterea limbii engleze (minim nivelul A1);
• Interviu - motivarea dorinței de participare;
• Analiza dosarului de candidatura (nivelul mediilor la disciplinele de
specialitate si purtare, recomandările făcute, discuții cu dirigintele si
profesorii clasei, consilierul școlii);
- Nota finala se obține prin calculul mediei aritmetice a rezultatelor la
cele 4 probe;
- Vor fi selectați 60 de elevi si 2 rezerve pentru fiecare flux.

PREGĂTIREA PARTICIPANȚILOR
Până la plecarea în mobilitate elevii selectați in fiecare flux vor participa în mod
obligatoriu la un program de pregătire realizat cu profesorii liceului:
• Pregătire pedagogică – 10 ore
• Pregătirea lingvistică – 30 ore
• Pregătire culturală – 10 ore

REZULTATE AȘTEPTATE
• 60 portofolii de practică care pot fi integrate in cadrul orelor de pregătire practică;
• 60 documente Europass Mobility;

• 60 certificate emise de firmele de stagiu;
• 3 Acorduri de învățare ce pot fi folosite în cadrul orelor de pregătire practică la agentii
economici locali;

• 3 DVD-uri cu filme din timpul activitatilor practice ce vor fi integrate în cadrul orelor de
specialitate;
• 1 film al proiectului;

• roll-up de prezentare a proiectului, materiale publicitare si prezentari PPT;
• utilizarea procedurilor ECVET la nivelul liceului.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
• www.liceulteregova.ro
• https://www.facebook.com/liceultehnologic.sfdimitrie

• Tudoran Ana

MULȚUMESC!

