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ANUNȚĂ
LANSAREA PROIECTULUI ERASMUS+
AngajabilitatE+ prin practică la locul de muncă (E+ 4E)
În perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2018, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” PiatraNeamț va implementa proiectul AngajabilitatE+ prin practică la locul de muncă (E+ 4Employability
Through Practice, Acronim E+4E), număr de înregistrare 2017-1-RO01-KA102-036218. Proiectul este
finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea cheie K1 – Mobilități individuale,
acțiunea KA102 - Proiecte de mobilitate în domeniul VET.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de elevii de la profilul real, specializarea
matematică - informatică, aflați în anul școlar 2017-2018 în clasa a X-a (a X-a A și a X-a B),
dintre care 21 de elevi vor fi selectați – pe bază de concurs - pentru a participa la un stagiu de practică
de 3 săptămâni în firme de IT din Granada – Spania. Perioada estimată pentru efectuarea stagiului de
practică și a mobilității externe: 1 – 21 aprilie 2018.
Costurile pentru transport și subzistență (cazare și masă) pentru cei 21 de elevi selectați să
participe la mobilitate vor fi suportate integral din bugetul proiectului. Stagiul de practică este
voluntar, elevii participanți nefiind remunerați de firmele de primire pentru activitatea desfășurată. La
finalul stagiului, elevii participanți vor primi documente de certificare europeană a competențelor
dobândite/ dezvoltate în perioada de practică.
Pentru a candida pentru unul dintre cele 21 de locuri disponibile, trebuie să fie îndeplinite
următoarele condiții de eligibilitate (obligatorii):
a) candidatul trebuie să fie elev al Colegiului Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț;
b) candidatul trebuie să fie înmatriculat în anul școlar 2017 – 2018 la profilul real, specializarea
matematică – informatică, clasa a X-a (respectiv, a X-a A sau a X-a B);
c) candidatul trebuie să-și păstreze profilul și specializarea până la finalul liceului, să-și declare
angajamentul că va susține la finalul clasei a XII-a examen de atestat profesional în domeniul
informatică;
d) candidatul trebuie să poată obține acordul parental (declarație notarială semnată de ambii părinți)
pentru participarea la mobilitatea externă;
e) candidatul trebuie să fie disponibil să participe la activitățile de pregătire (lingvistică, pedagogică, de
securitate) care vor precede mobilitatea, în condițiile stabilite de proiect.
Selecția participanților se va desfășura în perioada octombrie – noiembrie 2017 și va fi
precedată de acțiuni specifice de informare pentru elevii și părinții elevilor din grupul țintă.
Formularele necesare pentru alcătuirea dosarului de candidatură precum și procedura de selecție vor fi
puse la dispoziția celor interesați în timp util (urmăriți site-ul școlii și pagina dedicată selecției pe siteul proiectului).
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