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Scopul proiectului este de a dezvolta cunoștințele, abilitățile și

atitudinile a 24 de elevi de la specializările: Turism și alimentație,

Estetica și igiena corpului omenesc și Textile pielărie într-un

mediu de lucru real, organizat după cerințele standardelor europene.
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-24 de elevi vor obtine rezultate ale invatarii, pe parcursul unui stagiu de pregatire 

practica in strainatate, recunoscute si validate prin sistemul ECVET;

- 24 de elevi vor acumula competente profesionale, sociale, interculturale si civice,
in scopul facilitarii insertiei pe piata muncii nationala si europeana;

- îmbunatatirea competentelor lingvistice si IT in vederea formarii unei atitudini de 
deschidere spre schimburi de experienta;

- promovarea incluziunii sociale si cresterea egalitatii de sanse la un invatamant 
tehnic si profesional de calitate a elevilor din medii dezavantajate in vederea 

reducerii marginalizarii si discriminarii;

- extinderea si diversificarea acordurilor transnationale prin realizarea unui 
parteneriat durabil in urmatorii 4 ani cu o organizatie recunoscute din spatiul 

European,Spania,pentru cresterea mobilitatii ocupationale a viitorilor absolventi.
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ESMOVIA este o companie spaniola, cu sediul in Valencia, dedicata gestionarii

proiectelor de mobilitate europene. Este specializata in furnizarea de stagii de formare

si plasare de munca pentru elevii din scolile profesionale si, de asemenea, job

shadowing pentru personalul din scolile profesionale, precum si programe

educationale pentru personalul dicactic scolar si cel implicat in educatia adultilor.

Selecteaza organizatia cea mai potrivita pentru fiecare participant, in funcție de CV,

experiența profesionala anterioara si cunostintele de limba din tara gazda. In plus,

organizeaza vizite la companii/ organizatii, seminarii specializate, cursuri de limba

spaniola si programe culturale.

ORGANIZATII PARTENERE
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Proiectele de mobilitate organizate acopera multe sectoare de formare

precum bucatarie, turism, administratie, estetica, marketing, mecanica,

mediu inconjurator, agricultura, arhitectura, industrie textila, nautica,

domeniul social, etc.
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DIANA CONSTANTIN - A absolvit Facultatea de Administrare și Managementul

Afcerilor de la Universitatea din Castelon. Este specializată pe grupurile din

România si este responsabilă de grupurile de elevi pe perioada mobilității. Este

persoana de contat pentru școlile și organizațiile din România.

MARIA 

ÁNGELES RUIZ 

GÁMEZ

Director

ANGELO VITO D’ANDREA

Administrative director

IRENE SAPIÑA TORRES

Work placement coordinator

PERSONALUL IMPLICAT DIRECT IN PROIECT 
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DOMENIUL: ESTETICA SI IGIENA 

CORPULUI OMENESC

Paniselo este un centru de estetica si

infrumusetare, fondat in 1988., ce pune

la dispozitia clientilor o gama larga de

tratamente de infrumusetare faciala si

corporala. Personalul este specializat in

tratamente de infrumusetare si ingrijirea

corpului omenesc.

Salonul Paniselo este dotat cu

echipamente profesionale, utilizeaza

produse de calitate si este la curent cu

noile tendinte pentru a asigura confortul

si satisfactia clientului.
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DOMENIUL: TURISM 

SI  ALIMENTATIE

Silken Puerta Valencia este

un hotel de 4 stele. Prin

facilitatile pe care le ofera,

combina designul,

functionalitatea si confortul

pentru a crea o atmosfera

deosebita, astfel incat

clientii sa ramana cu o

experienta placuta, pentru

petrecerea timpului liber

sau in scopuri de afa



2017-1-RO01-KA102-036862

DOMENIUL: TEXTILE PIELARIE

Chorda Tot En Models s.l este o intreprindere mica din industria

textila a carei proprietar este Amparo Chorda, un celebru designer de moda

cunoscut atat in Spania, cat si peste hotare. Creatiile sale au defilat în orase

din intreaga lume, cum ar fi New York, Washington DC, Abu Dabi, Shanghai

sau Mexic.

Amparo Chordá, reprezentantul legal al firmei, cu un prestigiu

recunoscut la nivel international prin creatiile vestimentare originale, va oferi

beneficiarilor de stagii oportunitatea de abordare a unor metode de invatare

bazate pe experiente de munca, drept instrumente de invatare.Elevii pot

dispune de un set de instrumente si tehnologii moderne in vederea aplicarii la

locul de munca din sectorul modei.
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A. SELECŢIA STAGIARILOR VET:
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi, selectează elevi în vederea constituirii grupului ţintă pentru proiectul

,, Formare profesională pentru oportunităţi de carieră”, Nr. 2017-1-RO01-KA102-036862.

Proiectul este finanţat de UE prin programul Erasmus Plus,Acţiunea Cheie 1, VET Mobility.

Grup ţintă: elevi înscrişi în clasele a IX şi a X-a (învățământ liceal și profesional) în anul şcolar 2017-

2018.

Domeniile:

•Industrie textilă şi pielărie;

•Estetica şi igiena corpului omenesc

•Turism şi alimentaţie

Numărul de locuri disponibile: 24 dintre care:

Domeniile:

•Industrie textilă şi pielărie: 8 elevi + 1 profesor însoţitor

•Estetica şi igiena corpului omenesc: 8 elevi + 1 profesor însoţitor

•Turism şi alimentaţie: 8 elevi + 1 profesor însoţitor

•Perioada mobilităţii: 4.02. - 24.02. 2018, SPANIA
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CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

• Participantul trebuie să fie elev în clasa a IX/X-a, (învățământ liceal și profesional) ce se pregătesc în
domeniile: „Industrie textilă şi pielărie”, „Estetica şi igiena corpului omenesc” şi „Turism şi

alimentaţie”;

• Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani neîmpliniţi până în ultima zi de plasament;

• Candidatul nu a beneficiat de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru efectuarea

stagiului de practică;

• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

CONDIŢII DE SELECŢIE:

• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;

• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii de formare;

• Rezultate bune la învăţătură (media generală peste 8,00 la modulele de specialitate) în anul şcolar

anterior 2016 - 2017;

• Media minim 9 (nouă) la purtare din anul anterior desfăşurării stagiului de practică;

• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire,

consiliere);

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.
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CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

• Cerere de înscriere (formular tip);

• Copie xerox după cartea de identitate;

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

• 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);

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

• Acord părinţi pentru participarea la selecţie (formular tip);

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

• Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de specialitate, la unul dintre modulele de

specialitate (formular tip);

• Recomandarea de la profesorul diriginte (formular tip);

• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (formular tip);

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

• 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.

NOTĂ:

• Dosarele se depun la secretariatul şcolii, în termenul stabilit şi vor primi număr de înregistrare

• Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect şi membrii Comisiei de selecţie.
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CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE SELECŢIE:

I. Proba de specialitate pentru atestarea competenţelor profesionale, 6 – 7 XI 2017 – ATELIERE DE

SPECIALITATE;

II. Proba privind cunoaşterea limbii străine, (engleza), folosită în cadrul plasamentului de formare, 8

– 9 XI 2017 – SALA MEDIA

III. Interviul de autoprezentare 10 XI 2017 – SALA MEDIA.
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B. EVALUAREA CANDIDATURILOR:

Selecţia elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor de

eligibilitate a candidaţilor. Candidaţii neeligibili nu vor putea participa la probele de selecţie.

1.Evaluarea dosarului de candidatură – ADMIS/RESPINS

2. Proba de specialitate pentru atestarea competenţelor profesionale: total 60 puncte

• proba scrisă (test grilă): 20 puncte – 6 XI 2017

• proba practică: 40 de puncte – 7 XI 2017

3. Proba privind cunoaşterea limbii străine, (engleza) toal 30 puncte

• proba scrisă (test grilă): 10 puncte – 8 XI 2017

• proba orală (fluenţă, acurateţe, spontaneitate): 20 de puncte – 9 XI 2017

folosită în cadrul plasamentului de formare, 8 – 9 XI 2017 – SALA MEDIA

4. Interviul de autoprezentare : total 10 puncte

Acesta va viza autoprezentarea candidatului, pornind de la CV-ului european personal, de la

scrisoarea de intenţie şi stabilirea motivaţiei elevului de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de

diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului în activitatea viitoare, 10 XI 2017 – SALA MEDIA.

Punctaj maxim 100 puncte.
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Drepturile elevului ERAMUS+:

 Semnarea unui Acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET

(/Learning Agreement for VET traineeships) ,un contract de studii, încheiat între elev,

organizatia de trimitere şi organizatia de primire, înainte de începerea mobilităţii.

Acest contract are rolul de a stabili detaliile programului dumneavoastră de activităţi

de formare în străinătate;

 Recunoaşterea completă de către organizatia de trimitere a rezultatelor învăţării

dobândite de către participant pe parcursul perioadei de mobilitate în cadrul

programului ERASMUS+ şi evaluate pozitivă în cadrul organizatie de primire în

conformitate cu Acordul de formare ECVET;
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Drepturile elevului ERAMUS+:

 Primirea, la încheierea perioadei de mobilitate în străinătate, a

documentului de mobilitate Europass şi a unui certificat de participare,

documente semnate de instituţia de primire. Aceste documente vor conţine

rezultatele obţinute din punct de vedere al competenţelor, abilităţilor şi

cunoştinţelor dobândite de către elevii participanţi;

 Menţinerea bursei, unde este cazul, de care beneficiază elevul, pe perioada

mobilităţii în străinătate (în condiţiile legislaţiei în vigoare).
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Obligaţiile elevului ERAMUS:

 De a respecta regulile şi obligaţiile ce decurg din contractul de finanţare

ERASMUS+;

 De a parcurge, conform acordului încheiat, întreaga perioadă de practică în cadrul

organizaţiei gazdă, de a participa la toate formele de evaluare relevante şi de a

respecta regulile şi regulamentele instituţiei gazdă;

 De a completa chestionarul on-line cu privire la mobilitatea dumneavoastră de

practică în străinătate în cadrul programului ERASMUS+, după încheierea acesteia şi

de a răspunde eventualelor solicitări de informaţii adresate de şcoala dumneavoastră

de origine;

 Elevii ERASMUS+ nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte

burse sau alocaţii, de orice natură, prin alte programe ale Uniunii Europene.
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