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contact:

aSOCIaȚIa „O ȘanSă PenTRu FIeCaRe”, 

IaȘI, aleea Veronica micle, nr. 8

Coordonator proiect: mihaela IlIe

email: osansapentrufiecareiasi@gmail.com

Telefon: 0741 245 051

OPORTunITăţIle 
PROgRamuluI eRaSmuS+

Erasmus+ oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul

vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale) şi pen-

tru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi

experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită de

asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comu-

nicare într-o limbă străină.

Erasmus + oferă profesioniştilor din domeniul educaţiei profe-

sionale posibilitatea de a învăţa noi metode de predare şi for-

mare în străinătate, precum şi posibilitatea de a dezvolta reţele

internaţionale cu alte instituţii de învăţământ şi de formare

profesională.

***

Proiectul TRIP – Program de intership în turism și
alimentație 2017 – 1 – RO01 – KA102 – 035895, finanțat prin
programul ERASMUS+ are drept scop realizarea unei

mobilități transnaționale pentru derularea de stagii de practică

pentru elevii și profesorii din învățământul profesional în vederea

îmbunătățirii competențelor profesionale și dezvoltării personale,

urmărind totodată creșterea calității serviciilor edu     caționale și de

formare prin schimbul de bune practici cu alte instituții europene

cu experiență în domeniul vizat.

TRIP – Program de intership 
în turism și alimentație

Nr. referință proiect: 2017 – 1 – RO01 – KA102 – 035895

Durata proiectului: 12 luni

Valoare proiect: 111.690 EUR

Beneficiar: Asociația „O șansă pentru fiecare”

Parteneri naționali: 

n Liceul Tehnologic Hîrlău, 

n Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava

n Colegiul Economic „Octav Onicescu”, Botoșani

n Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Bârlad

Proiect finanțat prin programul ERASMUS+ 
al Comisiei Europene



CalendaR SeleCȚIe dOSaR de CandIdaTuRă PRObePRObe

CIne POaTe CandIda?

Beneficiarii proiectului sunt 40 de elevi și 12 cadre 
didactice din patru unități de învățământ în care se
organizează programe specifice sectorului de activi-
tate turism și alimentație (Liceul Tehnologic Hîrlău,
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară - Suceava,
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“ – Bârlad, Colegiul
Economic „Octav Onicescu“ – Botoșani). 

PROFIlul PaRTICIPanȚIlOR:

l Elevii claselor a X-a, a XI-a, a XII-a, specializările:
Brutar-patiser, preparator produse făinoase; Tehnician
în gastronomie și Tehnician în turism.
l Cadre didactice care predau discipline de speciali-
tate pentru profilurile Turism și alimentație în școlile
partenere și personal de conducere.

CalendaR SeleCȚIe PaRTICIPanȚI:

Informarea beneficiarilor: 
19 - 27 octombrie 2017

Depunerea dosarelor de candidatură: 
30 octombrie – 03 noiembrie 2017

Analizarea dosarelor de candidatură: 
06 - 09 noiembrie 2017

Desfășurarea procesului de selecție: 
10 – 24 noiembrie 2017

Afișarea rezultatelor: 
27 noiembrie 2017

**Data, ora și locul desfășurării procesului de selecție va fi
afișat pe site-ul fiecărei unități școlare cu cel puțin 48 de ore
înainte.

PeRSOanele InTeReSaTe VOR PRegăTI ȘI
dePune la SeCReTaRIaTul ȘCOlII de CaRe

aPaRȚIn un dOSaR de CandIdaTuRă. 

PenTRu eleVI:

l cerere de înscriere în etapa de selecție;
l copie Carte de identitate;
l dovada apartenenței la grupul țintă specificat în
proiect (profil turism, alimentație);
l acordul scris al părintelui/tutorelui legal privind par-
ticiparea elevului la activitatea de mobilitate;
l declarație de consimțământ privind folosirea datelor
cu caracter personal semnată și datată;
l declarație privind disponibilitatea de a participa la
activitățile proiectului;
l aviz medical;
l portofoliul individual (CV Europass, recomandări,
diplome/certificate de participare la
concursuri/competiții/olimpiade, etc).

PenTRu CadRe dIdaCTICe:

l cerere de înscriere în etapa de selecție;
l copie Carte de identitate;
l dovada apartenenței la grupul țintă specificat în
proiect (profil turism, alimentație);
l aviz medical;
l portofoliul individual (CV Europass, recomandări,
diplome/certificate de absolvire, etc);
l declarație de consimțământ privind folosirea datelor
cu caracter personal semnată și datată;
l declarație privind disponibilitatea de a participa la
activitățile proiectului.

COnCuRSul Va COnSTa 
în dOuă PRObe

PenTRu eleVI:

Proba orală va consta în: 
l interviu pentru evaluarea competențelor orale de
limbă engleză; 
l interviu în care candidatul va motiva participarea la
mobilitate.

Proba scrisă va avea drept scop evaluarea
cunoștintelor de specialitate.

Ponderea acestor probe în nota finala va fi: 
l Lb. engleză (exprimare orală) - 30%, 
l motivația participării - 20%, 
l competențe de specialitate - 50%.

PenTRu CadRele dIdaCTICe

Cadrele didactice care doresc sa participe la mobilitate
vor susține o probă orală.

Concursul va consta în: 
l interviu pentru evaluarea competențelor de limba
engleză; 
l interviu în care candidatul va motiva participarea la
mobilitate.

Ponderea acestor probe în nota finală va fi: 
l Lb. engleză (exprimare orală) - 40%, 
l Motivația participării - 60%.


