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Durata proiectului 



Fluxul 1: 23.11.2015 - 04.12.2015 

Fluxul 2: 11.04.2016 

Fluxul 3: 31.10 - 11.11.2016 

2 ani: 01 iunie 2015 – 31 mai 2017 



Parteneri  



- asociație non-profit cu sediul în Roma, Italia, dedicată 

promovării integrării sociale, culturale și profesionale a 

individului, precum și adaptabilității și competitivității 

lucrătorilor, prin activități și proiecte de formare și orientare.  



Scopul proiectului şi grupul ţintă 



 efectuarea unui stagiu de pregătire practică timp de 2 

săptămâni de către 24 elevi minori de la calificarea 

Ajutor analist programator la societatea INFOL din 

Italia şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale 

acestora în vederea unei plasări mai bune pe piaţa 

muncii pe parcursul a 2 (doi) ani de proiect. 



Obiective specifice 



 Acest proiect de mobilitate le va da participanţilor posibilitatea în primul rând de 

a-şi forma, dezvolta şi dobândi competenţele profesionale necesare calificării 

Ajutor analist programator.  

 

 În al doilea rând, din punct de vedere personal: 

 vor avea mai multă încredere în forţele proprii, vor fi capabili să relaţioneze,  

 vor conştientiza propria valoare, 

 vor putea comunica mai bine în limba engleză, ceea ce îi va ajuta la Examenul Naţional de 

Bacalaureat, 

 vor fi deschişi către descoperirea unui noi culturi (în cazul acesta cultura italiană), 

 vor fi puşi în situaţia de a lucra efectiv aşa cum o fac toţi angajaţii din acest domeniu, putând 

să-şi dea seama care le sunt îndatoririle la viitorul loc de muncă, adaptându-se uşor la nevoile 

pieţii muncii etc. 



Criterii de selecţie elevi 



 Preselecţia: furnizarea de documente personale (copie după cartea de 

identitate, certificat de naştere, CV format Europass, scrisoare de intenţie, 

caracterizarea din partea dirigintelui sau a psihologului şcolii etc.). 

 

 Selecţia: interviul care vizează intrebări referitoare la motivele pentru care 

se doreşte participarea, implicarea în acest proiect etc. şi proba practică ce 

vizează competenţele profesionale şi competenţele lingvistice. Limba de 

comunicare a proiectului va fi limba engleză, astfel nivelul de cunoştinţe 

va trebui să fie A2. 

 

 Ponderea la evaluare va fi astfel: 

 30 % CV şi scrisoare de intenţie, 40% interviul, 30% probele practică şi 

orală. 



Pregătire elevi 



Pregătirea generală (I) 

 prezentarea generală a programului Erasmus+: 

 caracteristicile,  

 obiectivele,  

 priorităţile şi  

 importanţa acestuia în formarea profesională a 

beneficiarilor. 



Pregătirea generală (II) 

 familiarizarea cu situl http://www.erasmusplus.ro ;  

 prezentarea proiectului,  

 competenţelor ce urmează să fie formate şi 

dobândite;  

 prezentarea contractul (drepturi şi obligaţii) dintre 

organizaţia beneficiară şi participantul la formarea 

iniţială.  
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Pregătirea lingvistică 

 limba de comunicare va fi limba engleză. Astfel, 

elevii îşi vor îmbogăţi vocabularul cu termeni 

specifici calificării lor. 

 Pentru că stagiul de practică se va desfăşura în 

Italia, elevii participanţi vor avea nevoie şi de un 

curs de limba italiană pentru a se putea descurca în 

diferite situaţii din viaţa de zi cu zi. 

 



Pregătirea culturală (I) 

 scurtă prezentare a ţării gazdă, cu precădere: 

 locul de desfăşurare a plasamentului,  

 obiectivele turistice care pot fi vizitate, obiceiurile, dar 

şi tradiţiile specifice zonei. 



Pregătirea culturală (II) 

 Informaţiile vor fi din punct de vedere: 

 geografic (aşezare, locuitori, climă etc.),  

 istoric,  

 economic şi  

 cultural (obiceiurile, tradiţiile, obiectivele turistice ce 

pot fi vizitate).  

 Totul se va continua în Italia odată cu activităţile 

extracurriculare (vizitarea obiectivelor turistice 

etc.). 

 



Pregătirea pedagogică  

 prezentarea şi însuşirea de către elevi: 

 a regulilor de lucru în organizația de primire,  

 condiţiile de lucru,  

 cultura organizaţională a instituţiei de primire.  

 

 Activităţi: prezentări, discuţii.  

 

 Se va constitui un portofoliu cu toate materialele 

prezentate la fiecare dintre aceste tipuri de 

pregătire. 

 



Rezultate aşteptate 



Participanţi  

 Portofoliu cu materialele prezentate şi realizate la pregătirea 

culturală, lingvistică înainte de plecarea în plasament. 

 Crearea unei pagini web a proiectului care să aibă secțiuni de 

descriere a acestuia, poze, comentarii cu privire la proiect, 

stagiu etc. 

 DVD care să includă:  

 descrierea mobilităţii (obiective, parteneri);  

 pozele şi filmuleţele realizate în timpul plasamentului în vederea 

prezentării la orele de instruire drept exemple de bune practici. 

 Dobândirea de competenţe lingvistice şi profesionale. 

 Dezvoltarea capacităţii de relaţionare, de integrare în colective 

noi de lucru. 



Şcoală  

 Creşterea gradului de inserţie a viitorilor absolvenţi pe piaţa 

muncii la nivel local, regional, naţional şi european; 

 Conştientizarea de către comunitatea locală, cadrele didactice 

a importanţei rezultatelor acestui proiect; 

 Creşterea prestigiului şcolii; 

 Atragerea unui număr mai mare de elevi în şcoală, la profilele 

tehnice; 

 Continuarea parteneriatului pe termen lung cu actualul 

partener şi realizarea de noi parteneriate cu alte instituţii 

europene. 



Recunoaştere competenţe 



Certificat de Mobilitate Europass  

 atestă: 

 competenţele profesionale dobândite în cadrul 

stagiului, precum şi  

 competenţele lingvistice şi socio-culturale.  

 emis de: 

 Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” Oradea şi 

  completat şi validat de către instituția de primire: 

 Infol 



 După încheierea plasamentului, Liceul Greco-

Catolic „Iuliu Maniu” va valida, transfera şi 

recunoaşte oficial competenţele şi abilităţile 

dobândite de elevii participanţi la stagiu și va 

trece notele corespunzătoare în actele oficiale ale 

instituției.  

 



prof. Coroianu Liana 

Vă mulţumesc pentru timpul, atenţia şi răbdarea  

de care aţi dat dovadă. 


