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IMPORTANT!!!
ANUNŢ SELECŢIE PROIECT EUROPEAN ERASMUS+
PENTRU CLASELE a X-aA, aX-aB, aXI-aA, aXI-aB

In cadrul proiectului „Turismul de la Marea Neagră-turism european”cu nr. 2019-1-RO01KA102-061425, se selectează de la claselea 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.
Elevii vor intocmi un dosar de selecţie- din PVC cu şină - ce va cuprinde:
1. Copie CI şi certificat naştere;
2. Recomandare diriginte cu notele şi mediile la purtare, engleză, module de specialitate;
3. Acordul scris al părintelui/susținătorului legal
4. Scrisoare de intenţie;
5. CV –format Europass;

Dosarul de selecţie va fi predat dirigintelui in perioada 26 septembrie-4 octombrie 2019.
Se vor susţine 2 probe, la engleză și disciplină de specialitate:
Probele de concurs :
1. Test scris în limba engleză - data: 7.10.2019 ora 14, sala nr.1 – clasele a X-a
- data: 8.10.2019 ora 14, sala nr.1 – clasele a XI-a
Conversație în limba engleză - data: 9.10.2019 ora 14, sala nr.1 – clasele a X-a
- data: 10.10. 2019 ora 14, sala nr.1 – clasele a XI-a
2. Test scris disciplină de specialitate – data: 14.10.2019, ora 14, săli: 1 (cls.X), 2 (clsXI)
Probă practică - perioada: 15.10 - 17.10.2019 ora 14, sala nr. 14. Planificarea claselor pentru proba practică:
-clasele a X-a: 15.10.2019 ora 14, sala nr. 14
-clasa a XI-a A: 16.10.2019 ora 14, sala nr. 14
-clasa a XI-a B: 17.10.2019 ora 14, sala nr. 14
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Clasa a X-a: Brumar C. – Structuri de primire turistică, Filiera Tehnologică, Profil Servicii, Ed. CD PRESS, 2016
Clasa a XI-a: Dorin V.B – Etică și comunicare profesională, Filiera Tehnologică, Profil Servicii, Ed. CD PRESS,
2017.
Vișinescu S. – Patrimoniul Turistic, Filiera Tehnologică, Profil Servicii, Ed. CD PRESS, 2017.
Etapele selecţiei:
– Publicarea/anunţul selecţiei - va avea loc in data de 25.09.2019
– Înscrierea candidaţilor - în perioda 26.09 – 4.10.2019
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse - în data 4.10.2019
– Desfăşurarea concursului de selecţie - în perioada 7.10 – 17.10.2019
– Afişarea rezultatelor în 21.10.2019
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii în 22.10.2019
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi în 23.10.2019
Contestaţii:
Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse/transmise pe data de 22.10.2019, între
orele 9 - 14 la secretariatul școlii.
Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte persoane decât
cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluționare a contestației este definitivă.
Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului):
a. Respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, care se va desfăşura anterior perioadei de
mobilitate;
b. Respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de gestiune a proiectului;
c. Susținerea testării finale OLS, în momentul primirii invitației pentru susținerea testării finale;
d. Elaborarea raportului individual în termen de 2 săptămâni de la revenirea din mobilitate;
e. Implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect, în conformitate cu planul de diseminare şi valorizare
a experienţei dobândite în cadrul proiectului.

