
MOBILITĂȚI EUROPENE PENTRU SERVICII DE 
CALITATE 

 (EUROPEAN MOBILITIES FOR QUALITY SERVICES) 
 

Număr proiect: 2019-1-RO01-KA102-062730 

 



Program de finanțare: ERASMUS+,  

Acțiunea cheie: 1 -  Mobilități de Învățare pentru Indivizi (KA1-VET) 

Perioada de implementare: 01.10.2019 – 30.09.2021 

Parteneri în consorțiu:  

Colegiul Economic al Banatului Montan (CEBM), Reșița, jud. Caraș- 
Severin – coordonator; Coordonator proiect, Prof. Lenuța Ciurel 
1.LICEUL HERCULES, Băile Herculane, jud. Caraș- Severin – 

partener; 

2.Colegiul Economic Călărași, jud. Călărași – partener. 

 

Organizație de primire (de stagiu): St. George Hotel Enterprises, 

Paphos, Cipru. 

Valoare finanțare: 305.386 lei 



Grup ţintă: format, la nivel de proiect, din 100 elevi (50 

elevi pe an de proiect), respectiv: 42 elevi din cl. a-X-a 

liceu, domeniul Turism (14 elevi de la CEBM + 14 elevi de 

la Liceul ”Hercules”+14 elevi de la Colegiul Economic 

Călărași) și 8 elevi din cl. a-X-a, scoală profesională, 

calificarea Bucătar, de la CEBM. 

Conform legislației UE, la un grup de 7 elevi minori este 

necesară prezența unui profesor însoțitor. Prin programul 

Erasmus + se alocă fonduri pentru transportul și 

subzistența profesorilor însoțitori ai elevilor minori. 



Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea 

competențelor elevilor pentru a utiliza 

tehnologii/metode specifice domeniilor Turism si 

Alimentație 

  

In timpul mobilității se vor derula stagii de practică 

(15 zile x 6h/zi=90h) și activități culturale (4 zile). In 

cadrul stagiilor de practica se vor derula activitățile 

prevăzute in programa pentru CDL ”ASIGURAREA 

CALITATII SERVICIILOR HOTELIERE”. 



 Înainte și pe timpul mobilităților, participanții vor 

participa la un program de pregătire, care va 

conține 3 module de pregătire: pedagogică, 

lingvistică și culturală (care se va derula în fiecare 

școală din consorțiu dar și la partenerii europeni). 

 Parcurgerea programului de pregătire este 

obligatorie. In cazul in care participanții vor 

înregistra mai mult de 20% absențe nemotivate la 

programul de pregătire, elevul va fi înlocuit cu prima 

rezervă din lista de selecție. 



1. Pregătire pedagogică: 6 ore. 

Loc de desfășurare: sediul fiecărei școli din consorțiu 

Persoana care efectuează pregătirea: Responsabil proiect /Asistent 

responsabil proiect 

Conținutul pregătirii: 

- pedagogia stagiului  

- prezentarea generală a Programului Erasmus+/ Mobilități de formare 

profesionala 

- prezentarea proiectului - prezentare contract de finanțare a proiectului 

(încheiat intre AN si beneficiar) 

- prezentare Contract pentru mobilitate 

- prezentare Learning Agreement si program de lucru, mod de evaluare, 

validare si certificare competente, Certificat Europass Mobility 

- prezentarea modului de completare a raportului participantului, primit din 

Mobility Tool+. 



2. Pregătire lingvistică/cursuri de limba engleză: 20 

ore. 

Obiectiv: dezvoltarea competențelor de comunicare in 

limba engleză. 

In urma parcurgerii programului de pregătire lingvistica 

se dorește creșterea nivelului de competențe lingvistice 

al participanților, de la minim A2 (condiție prevăzută la 

selecția participanților) la minim B1. Temele abordate 

vor viza comunicarea in domeniul profesional vizat dar 

si comunicarea in plan personal. 

Perioada: aprilie-mai 2020 / aprilie-mai 2021. 



3. Pregătire culturală: 

A. In Romania: 4 ore. 

Loc de desfășurare: sediul fiecărei scoli din consorțiu 

Perioada: aprilie-mai 2020 / aprilie-mai 2021. 

Conținutul pregătirii: prezentarea locului de desfășurare 

a mobilității, recomandări privind activitatea din timpul 

plasamentului, cultura organizațională, prezentarea 

economiei, culturii si vieții sociale din Cipru. 

B. In Cipru: Activitățile culturale se vor desfășura in 

afara programului de practică, sau in week-end, si va 

consta în vizite la obiective economice, obiective 

culturale si turistice sau seri tradiționale cipriote. 



Instrumente europene de certificare a 

competențelor dobândite în urma mobilității: 

1.Europass Mobility Document 

2.The European Credit system for Vocational 

Education and Training (ECVET) 

  

Instrumente naționale de certificare a 

competențelor dobândite în urma mobilității: 

1. Certificat de echivalare a stagiului de pregătire 

practică efectuată în timpul mobilității.  

2. Certificat de pregătire lingvistică.  



Rezultate așteptate: 

A) pe termen scurt: 

- dezvoltarea abilităților sociale si de comunicare in lb. engleză 

- creșterea gradului de toleranta si acceptare reciprocă 

- elevii lucrează mai bine in echipă, au inițiative de grup, se implica 

in activități școlare si extrașcolare 

- scăderea ratei abandonului școlar datorita creșterii interesului 

elevilor pentru propria formare. 

B) pe termen lung: 

- creșterea gradului de inserție a absolvenților pe piața muncii 

- creșterea atractivității pentru învățământul tehnologic, liceal si 

profesional (inclusiv învățământ dual) 

- creșterea numărului de parteneriate cu agenții economici, pentru 

realizarea instruirii practice (inclusiv pentru învățământ dual) 



Succes participanților! 


