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Scopul proiectului este profesionalizarea elevilor în scopul inserției 

pe piața muncii naționale și internaționale prin activități de formare în 

cadrul unor companii partenere din Europa (Portugalia, Grecia) și prin 

formarea continuă a profesioniștilor în domeniul VET. 



2019-1-RO01-KA102-061918 

O
b

ie
c

ti
v
e

 
s

p
e
c

if
ic

e
 

35 de elevi de la învățământul liceal și profesional, public și special, vor obține 

rezultate ale învățării, la nivelul Standardelor de pregătire, pe parcursul unui 

stagiu de formare practică în Portugalia și Grecia, recunoscute și validate prin 

Europass Mobility în perioada martie - mai 2020 

formarea competențelor profesionale a 5 profesori de a utiliza strategii inovative în 

proiectarea lecțiilor care să permită elevilor facilitarea inserției pe piața muncii 

națională și europeană în Portugalia, perioada martie - mai 2020 

40 de participanți vor acumula competențe lingvistice, IT, sociale, 

interculturale și civice pe parcursul mobilității 

promovarea incluziunii, diversității, egalității și non-discriminării la un 

învățământ tehnic și profesional de calitate a elevilor din medii dezavantajate 

în anul școlar 2019-2020 

internaționalizarea școlii prin extinderea parteneriatelor în spațiul european cu 

organizați din Portugalia și Grecia 
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ORGANIZAȚIA  INTERMEDIARĂ - APLICAPROPOSTA LDA - Braga mob  

- este o organizație activă pe piața muncii și în 

domeniile educației și formării profesionale VET 

din Portugalia 

 

- a colaborat anul trecut cu grupuri din 24 de țări 

diferite ale UE și a găzduit peste 1000 de 

participanți 

 

- din noiembrie 2016, este o companie certificată 

calitativ prin norma ISO 9001: 2015 
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ORGANIZAȚIA  INTERMEDIARĂ - A.SINANIS IKE - IPODOMI 

- s-a transformat de-a lungul anilor într-un 

furnizor de educație solidă și integrată care 

acoperă toate nivelurile de training profesional și 

vocațional 

 

-primește mai mult de 250 de elevi în fiecare an 

și organizează, în calitate de partener gazdă, 

stagii și vizite tehnice în companii grecești, 

asociații, organizații educaționale 

 

- în 1997 IPODOMI a fost certificat ca centru de 

învățare continuă de către Ministerul Educației 

din Grecia 
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Formarea profesională 

Grupul țintă este format din profesioniști VET și elevi din clasa a X-a, 

învățământul public și special, liceal și profesional din următoarele 

domenii: 

 

Fluxul 1: martie 2020, Braga – Portugalia, învățământ liceal 

 7 elevi Estetica  și igiena corpului omenesc  

 7 elevi Turism și alimentație  

 7 elevi Economic 

 5 profesioniști VET ( 3 domeniul Economic și 2 domeniul Turism și 

alimenteție) 

 

Fluxul 2: aprilie 2020, Grecia - Salonic, învățământ profesional 

 7 elevi Turism și alimentație  

 7 elevi Industrie textilă şi pielărie 

 

Participanți - 35 de elevi și 5 profesioniști VET 
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Activități de formare 

 

 

 Elevi: 

 Domeniul Estetica și igiena corpului omenesc - realizarea de coafuri            

clasice și moderne 

 Domeniul Turism și alimentație - realizarea preparatelor tradiționale 

 Domeniul Economic - utilizarea softurilor contabile 

 Domeniul Industrie textilă şi pielărie- realizarea detaliilor produselor 

vestimentare conform procesului tehnologic 

 

 Profesioniști VET: activități de job shadowing 
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Rezultate așteptate 

 

 
- 40 de participanți își vor îmbunătăți competențele profesionale, lingvistice, 

IT, sociale, interculturale și civice 

- 35 de elevi vor dobândi certificate de mobilitate Europass și certificate de 

participare la stagiile de practică 

- 5 cadre didactice vor dobândi certificate de mobilitate Europass 

- încheierea unor acorduri de parteneriate cu partenerii de proiect și 

formarea unei imagini realiste asupra cerințelor pieței muncii din țări ale UE 

(Portugalia și Grecia) 
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- 5 portofolii ale profesorilor ce includ propuneri de proiecte de lecție, fișe de 

lucru, teste de evaluare sumativă și formativă, propuneri de CDL 

- realizarea unui ghid de bune practici, a unui rețetar, a 7 planuri de afaceri 

- 6 puzzle-uri Jigsaw care conțin imagini reprezentative pentru fiecare 

specializare (mise-en place, coafuri moderne, tipare confecții textile) care pot fi 

folosite la învățământul special 

- expoziții cu produse culinare, produse vestimentare și coafuri, prezentări 

PPT cu înregistrări cu soft-uri contabile 

- scăderea cu 10% a numărului de absențe/elev și a ratei de abandon școlar 
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- creșterea nivelului de pregătire profesională 

- creșterea calității procesului instructiv-educativ prin utilizarea metodelor moderne 

de predare – învățare - evaluare 

- îmbunătățirea compețentelor lingvistice ale participanților 

- creșterea încrederii în sine și a stimei de sine 

- creșterea prestigiului instituției 

- internaționalizarea școlii prin stabilirea de contacte cu organizații și școli 

- formarea unei imagini realiste asupra cerințelor pieței muncii 

- creșterea motivației persoanelor din mediile defavorizate de a se integra în 

societate 

 

Beneficiile proiectului 
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Selecția participanților 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE: 

 
• Participantul trebuie să fie elev în clasa a X-a, (învățământ liceal și 
profesional) ce se pregăteşte într-unul din domeniile: „Industrie textilă şi 

pielărie”, „Estetica şi igiena corpului omenesc”,„Turism şi alimentaţie”şi 

„Economic”; 

• Candidatul trebuie să deţină competenţe de comunicare în limba engleză 

la nivel european minim A1; 

• Candidatul nu a beneficiat de altă finanţare din alte proiecte finanţate de 

UE, pentru efectuarea stagiului de practică; 

• Dosarul de candidatură va fi depus conform calendarului. 
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CRITERII DE SELECŢIE: 

 
1. Dosarul de candidatură:  

- complet şi corect întocmit 

- evaluare din partea profesorului de specialitate (rezultate bune la 

modulele de specialitate) 

- recomandare din partea profesorului diriginte (rezultate bune la 

învăţătură, media minim 9 (nouă) la purtare în anul şcolar 2018-2019) 

- disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului: 

informare, pregătire, consiliere (scrisoare de intenţie, angajament de 

disponibilitate); 

-starea de sănătate - adeverinţă medicală. 

 

Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins. Numai candidaţii     

admişi vor putea participa la probele de selecţie. 
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2. Nivelul competenţelor profesionale – 70 de puncte: probă 

scrisă (20 puncte) şi probă practică de specialitate (50 de puncte), 

corespunzătoare calificării profesionale   

 

3. Nivelul competenţelor lingvistice (minim A1) – 20 de puncte: 

probă scrisă (5 puncte) şi probă orală la limba engleză (15 puncte) 

 

4. Motivaţia pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi 

interesul pentru formare profesională – interviu de autoprezentare 

– 10 puncte 

 

  

Punctaj maxim 100 puncte. 
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CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ: 

 
1. Cerere de înscriere (formular tip); 

2. Copie xerox după cartea de identitate; 

3. CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip); 

4. Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa 

la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul 

ţintă al proiectului(formular tip); 

5. Document ce dovedeşte nivelul de studii/adeverinţă din care să reiasă profilul de studiu; 

6. Acord părinţi pentru participarea la selecţie (formular tip); 

7. Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de limba engleză(formular tip); 

8. Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de specialitate, la unul dintre 

modulele de specialitate(formular tip); 

9. Recomandarea de la profesorul diriginte(formular tip); 

10. Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (formular tip); 

11. Angajament scris acord privind utilizarea datelor personale (formular tip); 

12. Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie, semnată şi ştampilată de 

acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere 

medical pentru o astfel de deplasare. 
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CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE SELECŢIE 

  

 

 
Depunerea dosarelor 7 – 14 X 2019 

Evaluarea dosarelor 15 – 17 X 2019 

Afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor 18 X 2019 

Desfăşurarea probelor de selecţie: 

Proba de specialitate  

Proba privind cunoaşterea limbii străine 

Interviul de autoprezentare 

21 – 29 X 2019 

21 – 23 X 2019  

24 – 25 X 2019 

28 – 29  X 2019   

Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve 30 X 2019 

Depunerea contestaţiilor la probele  scrise 31 X 2019 

Rezolvarea contestaţiilor 1 - 4 XI 2019 

Afişarea rezultatelor finale şi a listei de rezerve 6 XI 2019 
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Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o 

aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la 

răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

Informaţiile necesare participării la concursul de selecție se găsesc pe 

site-ul şcolii  (http://www.colegiultehnicionholban.ro) şi la avizier. 


