ANUNȚ
A
ÎN ATENTIA
A ELEVILOR DIN
D CLASA a -XI-a
PROFIL TEHNIC
COLEG
GIUL TEHNIC ”………………
…………………
…………………
….” organizeazză,

CON
NCURS DE SELECȚIE
S
a PARTICIP
PANȚILOR
îîn mobilitatea
a de formare profesională prevăzută în proiectul cu titlul: + Elec
ctroEurocomp
petențe profes
sionale la
e
elevi, prin Era
asmus+, Conttract de finanțțare, 2018-1-R
RO01-KA102-0
047652, elabo
orat și implem
mentat de către ASSED,
S
Suceava, în calitate de coo
ordonator con
nsorțiu.
P
Perioada de im
mplementare a proiectului: 2018-2020
P
Perioada mob
bilității I: 05-18
8 mai 2019,
L
Locul de desffășurare a mo
obilitățiide formare : Centrrul de formarre ”Fundació
ón Laboral de
e la Construcc
ción”, din
G
Granada-Span
nia
G
Grupul țintă

Proiectull se adreseazăă elevilor de liceu
l
din clasaa a -XI - a, în
nscriși în coleegii tehnice ddin Suceava șii Fălticeni
îîn clase de prrofil tehnic:
1. domeeniul Electron
nică -automatizări cu calificcările profesio
onale: tehniciaan tehnică de calcul și techhnician în
autom
matizări;
2. domeeniul Mecan
nică cu califiicările professionale : tech
hnician mecaatronist, tehniician proiectaant CAD,
techn
nician mecanicc pentru întrețținere și reparrații, tehnician
n în transportuuri;
3. domeeniul Electrom
mecanică cu caalificarea proffesională tech
hnician în elecctromecanică..
4. domeeniul Electric, cu calificareaa tehnician în instalații elecctrice.

C
Calendarul co
oncursului de
e selecție:
0
08.11.2018- 14
4.11.2018
1
15.11.2018, Orele 14.00-16..00
1
16.11.2018, Orele 10.00- 14
4.00
1
16.11.2018, Orele 15.00
1
16.11.2018, Orele 15.30 -17
7.30
1
17.11.2018, Ora 16,00

Depu
unerea dosare
elor de candi datură
Evaluarea dosare
elor de candid
datură
Desffășurarea con
ncursului de s
selecție
Afișa
area rezultate
elor
Prim
mirea contesta
ațiilor
Rezo
olvarea contestațiilor, afișa
area rezultate
elor finale

D
Detalii despre
e concurs
C
Criteriile spec
cifice de selec
ctie și indicato
ori de evaluarre
CRITERIUL
L
I.Compe
etențe profesionale de specia
alitate

INDICATORII DE EVALUARE
Prroba practică d
de specialitate

II. Comp
petențe lingvisttice

Prroba orală-inte
erviu/ și test sscris Lim
mba engleză

III.Atitudinea, motivațția şi interes
sul pentru dezvoltarea
d
compete
ențelor profesio
onale în domen
niul tehnic
-E
Evaluare scriso
oare de intenție
IV. Perfformante școllare obținute de candidat (rezultate Eva
aluare
-C.V
V-ului
și
a
școlare, participări la olimpiade
o
și concursuri școlare)
doc
cumentelor a
anexate, adevverința
ela
aborată de unittatea școlară

PUNCT
TAJ
35
35
10
10

V. Calită
ăți morale și de
e comportamen
nt,
Eva
aluare- Recom
mandare
capacitate de cooperare, lucru în
n echipa, auttoevaluare, pro
ofesorul dirigin te
disemina
are, valorificare
e rezultate pro
oiect.
PUNCTA
AJ TOTAL

da
ată de

10

100 p

C
Conținutul do
osarului de ca
andidatură:
1. Cerere de înscriere tip;
t
2. CV - model
m
european
n, în limba rom
mână;
3. Scrisoa
are de intenție care va cuprinde: date de identificare ale
e candidatului, modul în care
e mobilitatea d
de formare
răspund
de nevoii de dezvoltare
d
proffesională a ca
andidatului, mo
odul în care ccandidatul își propune să u
utilizeze în
școală și în viitoare
ea carieră pro
ofesională, co
ompetențele profesionale
p
șși personale d
dobândite pe parcursul
program
mului de formare
4. Copie după
d
CI/ BI;
5. Adeverință studii cu media
m
generala
a și performanțțe școlare obținute în ultimii d
doi ani școlari
6. Acordul scris al părințților pentru parrticipare în mob
bilitate
7. Recoma
andare dată de
d dirigintele clasei;
c
8. Adeverința medicală cu
c mențiunea apt
a pentru deplasare în stră
ăinătate.
Documentele vor fi realizate întrr-un singur exemplar și in
ntroduse în o
ordinea preze
entata mai su
us, într-un
dosar din
d PVC cu șin
nă. Orice info
ormatie eronatta va duce la eliminarea au
utomată a can
ndidatului.
C
Concursul de selecție
s
se va organiza asig
gurând respecttarea principiilo
or de transparrență și accesibilitate a tuturror părților,
m
membrii comis
siei fiind stabilițți astfel încât se
s va evita con
nflictul de intere
ese prin care p
participanții arr putea fi selecctați având
îîn vedere și altte criterii decît cele prevăzutte (grade de ru
udenie, influen
nțe politice, sta
atut social, relig
gie, influență e
emoțională
e
etc.)
P
Probele concursului de selectie:
1
1.
Proba practică
p
penttru evaluarea
a competente
elor profesio
onale (identifficarea și co
onectarea de
e circuite
e
electronice de
d tip analog
gic și digital în diferite echipamente
e
tehnice mod
derne, utilizzarea unor m
metode și
iintrumente de
e măsurarea a mărimilor te
ehnice speciffice unor com
mponente/ ech
hipamente ele
ectronice, inte
erpretarea

v
valorică a mă
ărimilor şi pa
arametrilor te
ehnici măsurați, în condiții de funcțio
onare optimă
ă a unor ech
hipamente
e
electronice)
2
2. Proba orrală- interviu de evaluare a competențțelor lingvistiice-Limbă eng
gleză. Se eva
aluează preze
entarea în
llimba engleză
ă a datelor personale,
p
a motivației șii a interesulu
ui pentru parrticiparea ca
andidatului la
a această
m
mobilitate de
e formare proffesională și personală (35 puncte);
3
3. Evaluarea scrisorii de intenție
i
(10 puncte), a reco
omandării datta de profeso
orul diriginte(10 puncte), a
aprecierea
rrezultatelor șc
colare și com
mportamentale
e din ultimii do
oi ani școlari (10 puncte).
B
BIBLIOGRAFIIE
1. Planurile de învățămâ
ânt (OMECTS Nr. 3753/2011
1,Nr. 3423/200
09, 4857/ 2009
9 și SPP-urile îîn vigoare
(OMECI nr.
n 4857/2009, Anexa nr. 4)
2. Electronică analogică, Circuite analogice, auxiliar curricular,
c
auto
or prof. Rusu C
Constantin, Bisstrița, 2017
d măsurare în
n domeniu, Aux
xiliar curricularr, autori, prof. Tatiana
T
Gheorrghiu, prof, Niccolae Constanttin 2006
3. Tehnici de
4. Tehnici de
d masurare in
n domeniu, Ma
anual pentru cla
asa a XI-a, pro
ofil tehnic, auto
ori, Aurel Cioccarlea Vasilesccu, Ion
N
Neagu, Marian
na Constantin, Cod produs: 1494-M4
1
5. Mariana Miloşescu
M
– „Teh
hnologia inform
maţiei şi a comun
nicaţiilor XI – XII
X – TIC 4”, Edditura Didacticăă şi Pedagogică 22007
6. Ken Wilso
on, James Tay
ylor – „Prospec
cts Advanced”, editura MacM
Millan Publishe
ers Limited, 2002
7. Manual “JUST
“
RIGHT”” nivel:Upperintermediate, au
utori Jeremy Harmer&amp;C
H
Carol Lethaby ,editura Heiinle
C
Cengage Learnig
8. Material auxiliar:culege
a
re ENGLISH GRAMMAR
G
IN USE,autor Ra
aymond Murph
hy,editura Cam
mbridge Press
D
Data afișării la sediul unității școlare și pe sites
ul propriu
0
07.11.2018, orra 9,00
R
Responsabil Colegiul
C
Tehn
nic, director prof.................
p
...
R
Responsabil ASSED,
A
prof. Teodoreanu Maria
M

IINFORMAȚ
ȚII PROIECT
T
T
TITLUL PRO
OIECTULUII
+ ElectroEurrocompetențe profesionale la elevi, prin Erasmus+
Contract de finanțare,
f
2018-1-RO01-KA
A102-047652
2
G
Grup țintă: 30 elevi (2 flux
xuri, 15 elevii/ flux/an școllar, 2018-201
19 și 2019-20220)
P
Perioada de desfășurare:
d
20
018-2020
P
Perioada mob
bilităților: 05--18.05. 2015, 26.04-09.05. 2020
B
Buget finanțat de Comisia Europeană: 68820 Euro
C
Coordonator proiect:
p
prof. Popa - Ion Olguța
O
O
ORGANIZA
AȚII IMPLIC
CATE
11.Organizația
a beneficiară
ă, coordonato
or consorțiu
A
ASOCIAȚIA ȘCOLARĂ SUCEVEAN
NĂ PENTRU EDUCAȚ
ȚIE ȘI DEZ
ZVOLTARE – ASSED, Suceava
R
ROMÂNIA
22.Organizații de primire
e
P
Pentru mobilitatea I 2018
8-2019
F
Fundación Laboral de
e Construcc
ción este o companie privată non profit înființa
ată de Confederația
N
Națională de
e Construcțiii (CNC), CC
COO pentru Construcții și
ș Servicii M
Metalice, Con
nstrucții și Affaceri de
U
UGT și Indu
ustria de Industrie (MCA
A-UGT) în 19
992 din Spa
ania.Compan
nia are 42 de centre de instruire
d
distribuite pe întreg territoriul Spaniei, 20 centtre de acred
ditare / șco
oli private pe
entru instruire. Este
ccertificată IS
SO 9001/20
008 AENOR
R și asigură
ă mecanism
mul de asigu
urare a callității la standardele

e
europene EFQM. Aceas
stă organiza
ație a partic
cipat cu suc
cces la diferrite proiecte Erasmus + KA102,
p
pentru stude
enți și stude
enți din dife
erite țări eurropene. Are
e o mare exxperiență în domeniul e
educației
p
profesionale continue pentru
p
elevi și adulți în
ntr-o gamă largă de do
omenii de a
activitate, cu
um ar fi:
cconstrucții, producție
p
(ch
himică, meta
alică, electrică, informattică, electron
nică), domen
niul mecanicc, mașini
d
de construc
cții, și electtronice, calc
culatoare, electronică și
ș automatizzari, adminisstrativ, econ
nomic și
e
educație. Arre de aseme
enea, ca obiiect de activ
vitate și dezv
voltarea sisttemului de ccalitate și prrevenirea
rriscurilor pro
ofesionale. Fundación
F
La
aboral de Co
onstrucción, are o expe
eriență bogattă la nivel european,
p
prin munca depusă și re
ezultatele ob
bținute în orrganizarea stagiilor
s
și a programelo
or de formarre pentru
e
elevi și adulți, programe
e solicitate la
a nivel local, regional și național de agenți econ
nomici, școa
ală unități
d
de EFP, șom
meri, neprofe
esioniști etc.. Este de as
semenea rec
cunoscută pe
entru calitatea programe
elor EFP
o
organizate în
n cadrul pro
ogramelor LD
DV, Erasmus
s +. A primit participanțți din Germa
ania, Belgia, Polonia,
P
Portugalia, Marea Brita
anie, Spania
a, Franța, România sa
a. Certificarrea competențelor proffesionale
d
dobândite de
e participanțți pentru anu
umite califică
ări este certificarea ECV
VET 4 și 5 și certificarea
a Mobility
E
Europass.
P
Pentru Mob
bilitatea II, 20
019-2020
„„ALFATRAIINING” BILDUNGSZEN
NTRUM e.K
K, KARLSRU
UHE, GER
RMANIA, es
ste un in
nstitut de
fformare profesională care are centre
c
de formare
f
dis
stribuite în
n 31 de orrașe din Germania.
““alfatraining
g” Bildung
gszentrum e.K organiz
zează cursu
uri de form
mare profesiională în d
domeniile
p
proiectare CAD
C
2D/3D, administrare
e de rețea, SAP / ERP Web-design
n, ECDL, m
marketing, pu
ublicitate,
p
prelucrare date medicale
e, turism ș.a
a. Centrul de
e formare „a
alfatraining” dispune de
e laboratoare
e a căror
d
dotare cu echipamente tehnice și programe este de ultim
mă generație
e. În cei 9 a
ani de expe
eriență în
p
programe de
e mobilități LdV,
L
”alfatra
aining” a organizat plasamente de fformare pentru elevi și p
persoane
a
adulte în div
verse domen
nii de califica
are/specializ
zare și a colaborat cu o
organizații din Grecia, Bulgaria,
IItalia, Român
nia, Polonia,, Letonia, Sp
pania, Turcia
a în peste 50
0 de proiecte europene.

33.ORGANIZ
ZAȚII DE TR
RIMITERE-O
ORGANIZAȚ
ȚII PARTEN
NERE
11.Colegiul Teehnic ”MIHA
AI BACESCU
U” Fălticeni
33.Colegiul Teehnic ”PETR
RU MUSAT” Suceava
44.Colegiul Teehnic "SAMU
UIL ISOPES
SCU" Suceav
va
O
OBIECTIVE
ELE PROIEC
CTULUI
O
O1.Dezvoltarea cunoştinţeelor şi abilităţţilor practice pentru
p
identifficarea și coneectarea de cirrcuite electronnice de tip
aanalogic și dig
gital în diferitte echipamentte tehnice mod
derne, pentru 30 de elevi V
VET;
O
O2.Îmbunătăţţirea cunoştin
nţelor şi abilittăţilor practice de utilizareea de noi meetode și intruumente de măăsurarea a
m
mărimilor teh
hnice specifice unor compo
onente/ echipaamente electro
onice modernne pentru 30 dde elevi VET;;
O
O3. Valorificarea de către 30 de elevi VET a cunoșștințelor și deeprinderilor prractice de utiilizare a aparratelor de
m
măsură și con
ntrol analogicee și digitale în
n componente/echipamentee electronice m
moderne ;
O
O4. Îmbunătăăţirea cunoștin
nțelor și abilittatilor practicce de interprettare valoricăă a mărimilor şi parametrillor tehnici
m
măsurați, în condiții
c
de fu
uncționare opttimă a unor ecchipamente electronice
e
/innstalații tehnicce moderne, pentru 30
V
VET;
O
O5. Dezvoltaarea competen
nţelor lingvisstice de comu
unicare interp
personală, a aabilităţilor dee incluziune socială şi
iintegrare proffesională pentru 30 de elevii VET (15 eleevi /an )

G
GRUP ȚINT
TĂ
Proiectull se adreseazăă elevilor de liceu
l
din clasaa a -XI - a, în
nscriși în coleegii tehnice ddin Suceava șii Fălticeni
îîn clase de prrofil tehnic:
5. domeeniul Electron
nică -automatizări cu calificcările profesio
onale: tehniciaan tehnică de calcul și techhnician în
autom
matizări;
6. domeeniul Mecan
nică cu califiicările professionale : tech
hnician mecaatronist, tehniician proiectaant CAD,
techn
nician mecanicc pentru întrețținere și reparrații, tehnician
n în transportuuri;
7. domeeniul Electrom
mecanică cu caalificarea proffesională tech
hnician în elecctromecanică..
8. domeeniul Electric, cu calificareaa tehnician în instalații elecctrice.

CERERE
E DE ÎNSCRIE
ERE
Subsemn
natul/a …………
…………………
…………………
…………, domicciliat/ă în localittatea ……………….., județ/secctor ….….,
sstrada …………
………………., nr. ………, bl.
b ………., scc. ….,et. …, ap. …. telefoon ……………
………, adresă
e-mail
…
……………….…………………
……..., doresc să
s particip la Co
oncursul de seleecție pentru mobbilitate desfășurrat în cadrul prooiectului „+
E
ElectroEurocom
mpetențe professionale la elevi, prin Erasmus+
+, Contract de finanțare, 2018-11-RO01-KA102-047652
Precizezz că am luat notăă de prevederile procedurii de selecție din proieectul menționat mai sus și sunt de acord cu aceestea.
Anexez la prezenta cereere următoarele documente:
d
...........................................
……………………
..………
…………
…………………
…
............................................
.............................................
..........................................
.........................................
P
Prenume şi num
me:
A
Adresă:
T
Telefon:
E
E-mail:
D
Doamnei .............................................., respon
nsabil Comisia de
d selecție partiicipanți, proiecct ElectroEuroccompetențe proffesionale la
eelevi, prin Erasm
mus+, Contractt de finanțare, 20
018-1-RO01-KA
A102-047652

P
Prenume şi num
me , semnatura
D
Dată:

