Către,
Comisia de selecţie a elevilor participanţi la mobilităţile din cadrul proiectului Erasmus
+ „Turismul de la Marea Neagră - turism european”, nr. 2019-1-RO01-KA102-061425

Subsemnatul(ă) …………………………………………..……….., părinte al elevului
………………………………….…....,

posesor/posesoare a C.I./B.I. seria ………, nr.

……………., domiciliat(ă) în loc. ……………..…........., jud. ………….....………, str.
……………….…..……, nr.
…...………..…..,

…, bl. ……., sc………., et. ………., ap. … .., tel.

sunt

de

acord

ca

fiul

meu/fiica

mea,

…………………………………………….., de la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” Constanța,
clasa ………… să participe la concursul pentru selecția participanților la mobilitațile din cadrul
Proiectului Erasmus + „Turismul de la Marea Neagră - turism european”, nr. 2019-1RO01-KA102-061425.
Declar că sunt conștient(ă) de implicările și responsabilitățile pe care fiul meu/fiica mea
le va avea în cadrul acestui proiect.

Data,
.......................

Semnătură părinte,
................................

Date de contact
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Informaţii personale
Data naşterii
Sex
Postul vizat / Un loc din cele 40, pentru a participa la efectuarea unui stagiu de pregătire
profesională, de 3 săptămâni, in Portugalia şi Cipru, în perioada 15 martie - 4
aprilie 2020, in cadrul proiectului Erasmus + „Turismul de la Marea Neagrăturism european” cu nr. 2019-1-RO01-KA102-061425.
Domeniul ocupaţional Educaţie
Experienţa profesională SUGESTII-unde a facut practica in anii anteriori,
-daca a mai lucrat undeva angajat sau voluntar
Activităţi şi SUGESTII:
responsabilităţi
principale In calitate de elev la practica am derulat următoarele activităţi……
-În calitate de angajat mă ocupam de …..
-În calitate de voluntar……
-din anul………pînă in prezent sunt elev in clasa…… la Liceul ….
-in perioada……….am foselev al Şcolii Generale……
-In anul….. am absolvit cursul de…….
-In anul……am participat la olimpiada de….
- In anul…… am luat menţiune/premiul…… pentru…..
Aptitudini şi competenţe muncă în echipă, promptitudine, rezistenţă la stres, efort fizic prelungit,
conştiinciozitate, disciplină
personale
româna
Limba(i) maternă(e)
Am cunoştințe minime de engleză
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e
Competenţe şi abilităţi Abilităti de comunicare, eficiență la locul de muncă, flexibilitate in abordarea
situațiilor de lucru, seriozitate la locul de muncă, comportament adecvat față de
sociale
colegi, superiori, colaboratori, dorința de a invăța continuu.
Competenţe şi aptitudini spirit organizatoric , capacitate de a coordona şi indruma oameni, inițiator de
acțiuni de caritate şi voluntariat
organizatorice
Competenţe şi aptitudini Posed noțiuni de bază de operare pe calculator
de utilizare a
calculatorului
Alte aptitudini şi
Am capacitatea de a crea incredere si empatie in alti oameni,am capacitate de
competenţe
initiativa si capacitatea de a raspunde pozitiv la schimbari, am capacitatea de a
comunica constructiv in situatii sociale diferite (a tolera alte puncte de vedere, a
constientiza responsabilitatea individuala si colectiva)
Educaţie şi formare

Date de contact
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Informaţii personale
Data naşterii
Sex
Postul vizat / Un loc din cele 40, pentru a participa la efectuarea unui stagiu de pregătire
profesională, de 3 săptămâni, in Portugalia şi Cipru, în perioada 15 martie - 4
aprilie 2020, in cadrul proiectului Erasmus + „Turismul de la Marea Neagrăturism european” cu nr. 2019-1-RO01-KA102-061425.
Domeniul ocupaţional Educaţie
Experienţa profesională
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Educaţie şi formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului
Alte aptitudini şi
competenţe

SCRISOARE DE INTENȚIE
Doamnă Director,

Mă numesc……………………………………………… sunt elev/ă in clasa ………… la
Liceul Tehnologic „C.A.Rosetti”şi vă adresez această scrisoare de intenţie pentru a fi unul din
elevii selectaţi in cadrul proiectului Erasmus + „Turismul de la Marea Neagră - turism
european” cu nr. 2019-1-RO01-KA102-061425. Conform informaţiilor publice de pe site-ul
şcolii, instituţia noastră selectează de la clasele a X-a A, a X-a B, a XI-a A, a XI-a B un număr de
40 elevi şi 8 rezerve, pentru a participa la efectuarea unui stagiu de pregătire profesională, de 3
săptămâni, in Portugalia şi Cipru, în perioada 15 martie - 4 aprilie 2020. Din anunţul de selecţie,
am aflat ce criterii şi documente sunt necesare şi m-am bucurat când mi-am dat seama că şi eu
pot fi selectat/ă in cadrul proiectului deoarece în ceea ce privește:
1. rezultatele bune la învăţătură – ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 - am avut media generală
…………
2. calităţile şi competenţele de specialitate, ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 – am avut
media …...…. la modulul 3 de specialitate ;
3. seriozitatea, punctualitatea, promptitudinea în îndeplinirea sarcinilor şcolare şi
extraşcolare, prezint recomandarea din partea dnei diriginte;
4. media la purtare ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019, aceasta a fost ...............
5. rezultatele la limba engleză – media …... ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019.
6. Folosirea PC, am abilităţi de utilizare a diverselor programe de calculator.
Consider că, prin selectarea şi ulterior participarea ca beneficiar al proiectului european,
voi avea ocazia să imi dezvolt traseul profesional, să imi perfecţionez atăt cunoştinţele
lingvistice cât şi cele profesionale, voi acumula experienţă in domeniul turistic şi voi putea aplica
în viitor pentru alte granturi şi burse europene care vor putea dezvolta o carieră in domeniul
turistic. Acest proiect corespunde afirmărilor şi nevoilor mele profesionale, imi poate pune in
evidenţă mai mult aptitudinile mele de bun comunicator, seriozitatea, eficiența la locul de
muncă, flexibilitatea in abordarea unor situații aparte, spiritul organizatoric, dorința de a invăța
continuu.
Ştiu că aceste aptitudini şi abilităţi sunt importante şi cred că instituţia dumneavoastră,
caută asemenea persoane in rândul celor 40 de elevi care vor participa la efectuarea unui stagiu
de pregătire profesională, de 3 săptămâni, in Portugalia şi Cipru.
In aşteptarea unui răspuns pozitiv, inchei prin a vă spune că eu am calităţile pe care
dumneavoastră le solicitaţi, sunt dispus(ă) să particip la selecţie şi ulterior la mobilitate, de aceea,
vă rog să nu ezitaţi să mă luaţi în calcul la selecţia celor 40 de elevi din proiect.
Vă mulţumesc anticipat!
Cu respect, ………………………………………

SCRISOARE DE INTENȚIE
Doamnă Director,

Mă numesc……………………………………………… sunt elev/ă in clasa ………… la
Liceul Tehnologic „C.A.Rosetti”şi vă adresez această scrisoare de intenţie pentru a fi unul din
elevii selectaţi in cadrul proiectului Erasmus + „Turismul de la Marea Neagră - turism
european” cu nr. 2019-1-RO01-KA102-061425. Conform informaţiilor publice de pe site-ul
şcolii, instituţia noastră selectează de la clasele a X-a A, a X-a B, a XI-a A, a XI-a B un număr de
40 elevi şi 8 rezerve, pentru a participa la efectuarea unui stagiu de pregătire profesională, de 3
săptămâni, in Portugalia şi Cipru, în perioada 15 martie - 4 aprilie 2020. Din anunţul de selecţie,
am aflat ce criterii şi documente sunt necesare şi m-am bucurat când mi-am dat seama că şi eu
pot fi selectat/ă in cadrul proiectului deoarece în ceea ce privește:
7. rezultatele bune la învăţătură – ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 - am avut media generală
…………
8. calităţile şi competenţele de specialitate, ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 – am avut
media …...…. la modulul 3 de specialitate ;
9. seriozitatea, punctualitatea, promptitudinea în îndeplinirea sarcinilor şcolare şi
extraşcolare, prezint recomandarea din partea dnei diriginte;
10. media la purtare ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019, aceasta a fost ...............
11. rezultatele la limba engleză – media …... ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019.
12. Folosirea PC, am abilităţi de utilizare a diverselor programe de calculator.
Consider că, prin selectarea şi ulterior participarea ca beneficiar al proiectului european,
voi avea ocazia să imi dezvolt traseul profesional, să imi perfecţionez atăt cunoştinţele
lingvistice cât şi cele profesionale, voi acumula experienţă in domeniul turistic şi voi putea aplica
în viitor pentru alte granturi şi burse europene care vor putea dezvolta o carieră in domeniul
turistic. Acest proiect corespunde afirmărilor şi nevoilor mele profesionale, imi poate pune in
evidenţă mai mult aptitudinile mele de bun comunicator, seriozitatea, eficiența la locul de
muncă, flexibilitatea in abordarea unor situații aparte, spiritul organizatoric, dorința de a invăța
continuu.
Ştiu că aceste aptitudini şi abilităţi sunt importante şi cred că instituţia dumneavoastră,
caută asemenea persoane in rândul celor 40 de elevi care vor participa la efectuarea unui stagiu
de pregătire profesională, de 3 săptămâni, in Portugalia şi Cipru.
In aşteptarea unui răspuns pozitiv, inchei prin a vă spune că eu am calităţile pe care
dumneavoastră le solicitaţi, sunt dispus(ă) să particip la selecţie şi ulterior la mobilitate, de aceea,
vă rog să nu ezitaţi să mă luaţi în calcul la selecţia celor 40 de elevi din proiect.
Vă mulţumesc anticipat!
Cu respect, ………………………………………

Liceul Tehnologic
“C. A. Rosetti” Constanţa

______________________________________________

RECOMANDARE

Subsemnata, .................................................................., în calitate de profesor diriginte al
clasei a ….................. de la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” Constanța, recomand participarea
elevului/ei …….................................................... la acest stagiu de formare profesională din
cadrul proiectului de mobilitate

Erasmus+ „Turismul de la Marea Neagră - turism

european”, nr. 2019-1-RO01-KA102-061425; recomandarea are în vedere următoarele criterii
și argumente:
13.

rezultatele foarte bune la învăţătură – ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 elevul a

obţinut media generală: …...............;
14.

calităţile şi competenţele

de specialitate, dovedite prin media …...…. la

disciplinele de specialitate (M3) ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019;
15.

seriozitate, punctualitate, promptitudine în îndeplinirea sarcinilor şcolare şi

extraşcolare confirmate prin participarea la alte proiecte, competiţii, etc (dupa cum reiese din
copiile documentelor aflate în anexe) precum şi de media la purtare: ............ și numărul de
absențe nemotivate ............... IN ANUL ȘCOLAR 2018-2019;
16.

rezultate bune şi foarte bune la limba engleză – media …..... IN ANUL ȘCOLAR

2018-2019
17.

abilităţi de utilizare a diverselor programe de calculator

18.

alte abilități și responsabilități în cadrul școlii/clasei: ......

Data
...............

Semnătura
..................

