PROIECT NR. 2018-1-RO01-KA102-047678
"FORMAREA IN COMPANII EUROPENE-PORTI DESCHISE PE PIATA MUNCII"

COLEGIUL TEHNIC "IOAN CIORDAS" BEIUS
STR. IOAN CIORDAS, NR. 5, BEIUS – BIHOR
Nr.________ din__________2018

ANUNŢ
Colegiul Tehnic "Ioan Ciordas" Beius va realiza in perioada 05.10.201815.10.2018, selecţia elevilor participanţi la mobilitaţi în cadrul Proiectului
ERSMUS + cu titlul "Formarea in companii europene-porti deschise pe piata
muncii”, Proiect nr. 2018-1-RO01-KA102-047678.
Proiectul

este

finanţat

din

fondurile

Uniunii

Europene,

organizaţia

beneficiară a proiectului este Colegiul Tehnic "Ioan Ciordaş” Beiuş iar organizatiile
partenere sunt: ESCOLA PROFESSIONAL - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO
PROFISISONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO (AFPDM), E.LECLERC,
BRUTARIA PADARIA DA ATALAIA SI CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A
INDUSTRIEI METALICE-CENFIM
Proiectul ERASMUS + 2018-1-RO01-KA102-047678 se adresează elevilor din:
- clasa a X-a E - TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA
- clasa a X-a F - COMERCIANT-VANZATOR
- clasa a X-a G - MECANIC MASINI SI UTILAJE IN INDUSTRIE
Proiectul constă în realizarea de către participanţi a unei mobilităţi
transnaţionale prin efectuarea a trei săptămâni de stagii de pregătire practică în
conformitate cu CDL. Mobilitaţile vor avea loc în localitatea Montijo si Lisabona din
Portugalia.
Fluxurile se vor derula astfel:
-fluxul 1 - XG- perioada 26.11.2018 - 14.12.2018 - 16 elevi+ 2 rezerve
-fluxul 2 - XE- perioada 11.02.2019 - 01.03.2019 - 10 elevi+ 2 rezerve
-fluxul 3 - XF- perioada 06.05.2019 - 24.05.2019 - 16 elevi+ 2 rezerve
Selectarea elevilor participanţi se va face pe bază de dosar de candidatură şi
concurs.
Dosarul de candidatura se va înregistra le secretariatul unităţii până în data
de 05.10.2018, ora 14 şi va conţine:
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•

cerere

•

CV în format Europass

•

copia după CI

•

scrisoare de intenţie

•

acordul părintilor

Concursul constă în două probe scrise şi o probă practică.
PROBELE SCRISE constau în
•

test de specialitate (din modulele studiate in cls a IX-a/anul I)

- pentru clasa XE învăţământ liceeal, modulul M2 - Operatii de bază în laborator în
industria alimentara
- pentru clasa XF învăţământ profesional modulul M3 - Calitatea produselor şi
serviciilor
- pentru clasa XG învăţământ profesional, modulul M3 - Organe de masini
•

test de limba engleză (cu termeni specifici domeniului)

PROBA PRACTICĂ constă într-un interviu motivaţional.
Ponderea acestor probe în nota finala este: 40%-test specialitate, 30%-test
limba engleză, 30%- interviu motivaţional.
Datele de desfăşurare ale probelor de concurs sunt :
Probă scrisă specialitate:

08.10.2018

Probă scrisă L. Engleză

09.10.2018

Interviu motivaţional

10-11.10.2018 conform planificarii

Afişarea rezultatelor

12.10.2018

Termenul pentru contestaţii este 24 de ore din momentul afişării rezultatelor.
Contestaţiile se depun la secretariatul scolii.
Lista finală cu participanţii la mobilitate va fi afişată în termen de 24 de ore
de la soluţionarea contestaţiilor.

Responsabil proiect
prof. ing. MONENCIU RODICA

