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ERASMUS+ 2014-2020


este programul UE pentru educație, formare, tineret si sport
cu un buget total de 14,7 miliarde E (2014 - 2020),



Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea
competențelor și angajabilității (capacității de inserție
profesională) prin oferirea unor oportunități de educație,
formare și activități de tineret sau sport.



este destinat să ajute ţarile intra-comunitare să îşi folosească
eficient capitalul uman şi social, stimulând activ şi legăturile
dintre aceste ţări.

www.erasmusplus.ro

Acţiunea-cheie KA1 – Mobilitate
Proiecte instituţionale prin care se realizeză activităţi care
implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale).
Programul unui proiect de mobilitate poate cuprinde:


cursuri de formare,



plasamente,



activităţi de predare,



stagii pentru studiu sau voluntariat,



schimburi de tineri,



activităţi de tip job-shadowing.

Bugetul în România alocat în 2016 pentru proiecte de mobilitate
este de 43.163.595 euro.

Proiectul nostru EUROPRACTICA
SCOPUL PROIECTULUI: cresterea calitatii formarii initiale a elevilor de la
profilul turism si alimentatie (liceu si scoala profesionala) prin organizarea de
stagii de practica in colaborare cu companii de profil europene si folosirea
cunostintelor dobandite pentru reorganizarea stagiilor noastre de practica in
Romania.
OBIECTIVE:


O1- facilitatea dezvoltarii profesionale a 34 de elevi prin dobandirea de
cunostinte, competente si abilitati practice specifice domeniului de pregatire
in stagii de practica profesionala in Europa;



O2- dezvoltarea de 7 parteneriate cu companii europene ce realizeaza
stagii de formare profesionala pentru a cunoaste standarde, cerintele,
practici europene;



O3- promovarea liceului la nivel local si European pentru imbunatatirea

GRUP TINTA

34 de participanti, din clasele a 10-a si a 11-a liceu si
profesionala - Turism si alimentatie publica vor beneficia de
stagii de practica in restaurante europene si isi vor dezvolta
cunostintele, abilitatile si competentele profesionale generale si
specifice necesare unui chelner, respectiv tehnician in
gastonomie timp de 3 saptamani. Rezultatele obtinute de acestia
vor fi evaluate de tutorii de stagiu, pe baza Acordurilor de
formare convenite intre parteneri si vor fi validate prin Certificatul
Europass Mobility, cu recunoastere europeana. Experienta va fi
echivalata la nivelul liceului si sistemului de invatamant
romanesc prin sistemul de credite ECVET.

Rezultate așteptate



34 caiete de practica care vor fi incluse in biblioteca
liceului pentru consultare,
 34 portofolii cu fise zilnice,
 elevi mai motivati pentru invatare;
creşterea prestigiului liceului;
 încheierea de parteneriate;
 conştientizarea de către elevi, cadre didactice,
părinţi şi factori economici a importanţei mobilităților
în formarea inițială a tinerilor prin informaţiile primite
prin diseminarea rezultatelor proiectului.


PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI


1 compendiu proiect pe site



DVD de proiect.



34 caiete de practica care vor fi incluse in biblioteca
liceului pentru consultare,



Toate rezultatele vor fi postate pe site proiect si/sau
Platforma de diseminare UE.

PARTENERI


Liceul Tehnologic “Petru Rares” Bacau



RIVENSCO CONSULTING LTD, CIPRU



St. George Hotel Enterprises, CIPRU



Costas & Nikolas Papacosta, CIPRU



EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI S.L., SPANIA



RESTAURANTE OLEUM, SPANIA



NESTALVA, S.L, SPANIA

Perioada mobilității. Grant

-Grant total 93.766Euro
Cheltuieli de organizare
Cheltuieli de transport
Cheltuieli pentru subzistența participanților

Condiţii de înscriere



să fie elevi în cadrul Liceului Tehnologic “Petru
Rares”, Bacău clasele X-XI profilul Turism si
Alimentatie (liceu si profesionala);



să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2015-2016;



să respecte toate cerințele/termenii limită de
înscriere.

Condiţii de eligibilitate ale
participantului
1. Cunoaşte conţinutul proiectului.
2. Are nivel minim de competenţă lingvistică pentru limba engleză
3. Este un bun coleg, poate să lucreze în echipă, este tolerant, îşi asumă şi respectă regulile
stabilite la nivelul unui grup, este adaptabil la un mediu nou şi doreşte să se integreze
într-un grup nou, ascultă şi pune în practică indicaţiile primite, are capacitatea de a-şi
gestiona propriile emoţii în contexte din afara zonei de confort propriu.

4. Se

implică

în

activităţi

extracurriculare

relevante

pentru

dezvoltarea

propriei

personalităţi, manifestă receptivitate în ceea ce priveşte solicitările şcolii.
5. Are un spirit voluntar, respectă termene limită, este punctual, ştie să-şi managerieze bine
timpul, are capacitatea de a găsi soluţii practice la probleme de zi cu zi.

Perioada de inscriere și
concurs


Depunere dosare: 24 noiembrie– 05 decembrie2016



Analiza dosarelor: 06 decembrie 2016



Concurs de selectie: 07 – 08 decembrie 2016



Afișarea rezultatelor: 09 decembrie 2016



Depunerea contestatiilor: 12 decembrie 2016 (orele
10 – 12)



Solutionarea contestatiilor: 13 decembrie 2016



Afisarea rezultatelor finale: 14 decembrie 2016

Rezultatele învăţării





elevi mai motivaţi pentru învăţare

creşterea prestigiului liceului;



încheierea de parteneriate;



conştientizarea de către elevi, cadre didactice, părinţi şi factori
economici a importanţei mobilităților în formarea inițială a tinerilor
prin informaţiile primite prin diseminarea rezultatelor proiectului.

La final, participanţii vor putea:


să-și dezvolte competenţele cheie și profesionale și să obțină certificarea
acestora;



să-şi dezvolte capacităţile de muncă în echipă ;



să beneficieze de experiență pe piaţa europeană a muncii;



să capete experienţă de lucru și de viață în mediul european pentru a-și
dezvolta abilitățile personale ;



să intre în contact cu culturi și mentalități pentru a deveni cetățeni activi ai
Europei;



să-și dezvolte competenţele multilingvistice;



să primească sprijin pentru obţinerea atestatului pe care îl susțin la sfârșitul
ciclului liceal.

ECHIPA DE PROIECT



Ratoi Mariana – coordonator proiect/responsabil
financiar



Farcas Angelica – responsabil mobilitate



Gutunoi Sorin – responsabil diseminare



Danaila Oana – responsabil selectie participanti



Stan Ioan – responsabil monitorizare

