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Proiectului Erasmus +  Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la 
standard inalte  – Nr. 2018-1-RO01-KA102-047361. Acţiune cheie 1: Mobilitatea persoanelor 
în scopul învăţării - 2018-2019

Liceul Tehnologic UCECOM “SPIRU HARET” Craiova -  Beneficiar

LA BEAUTE SRL Vibo Valentia - Partener

Scopul proiectului : realizarea unui prim plasament al instituţiei noastre, de 3 saptamani, la 
partenerul de primire La Beaute SRL,din Italia, în 2 fluxuri consecutive, în lunile martie-mai 
2019 si totodată iniţierea şi   implementarea  Planului European de Dezvoltare.

Proiectul  Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la standard inalte  
are ca punct central  eficientizarea activitatii de practica in specialitate pentru clasele din 
domeniul Estetica si igiena corpului omenesc

Obiective

1. Imbunatatirea procesului de formare a competentelor,abilitatilor si deprinderilor practice 
pentru 19 participanti din domeniul Estetica si igiena corpului omenesc,pe baza plasamentului 
european la o firma profesionista si cu capacitate de a oferi tutorat, dar si dezvoltarea unor 
aptitudini social-culturale,a competentelor de comunicare si adaptare,ceea ce le inlesneste 
integrarea in societatea moderna, europeana

- 2. Integrarea experientelor de plasament european in activitatea didactica practica din institutia 
noastra,cu scopul cresterii implicarii elevilor in activitatile de profesionalizare;

- 3. Orientarea institutiei pe directia europeana a parteneriatelor europene in special cele 
V.E.T.,pentru a aduce inovatie menita sa reduca absenteismul elevilor;

Mobilităti în cadrul proiectului:

-19 elevi însoţiţi de cadre didactice din echipa de implementare a proiectului vor participa, în 
doua fluxuri consecutive, la activitati ce se vor desfăşura pe parcursul a câte 3 săptamani la 
partenerul de primire La Beaute SRL, Provincia Vibo Valentia,localitatea Mileto, ITALIA.
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CALENDARUL SELECTIEI  ELEVILOR PARTICIPANTI LA MOBILITATILE
PROIECTULUI

Erasmus +  Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la standard inalte  –
Nr. 2018-1-RO01-KA102-047361.

CALENDARUL SELECTIEI  ELEVILOR PARTICIPANTI LA MOBILITATILE
PROIECTULUI

Erasmus +  Formarea profesionistilor in domeniul industriilor creative la standard inalte  –
Nr. 2018-1-RO01-KA102-047361.

1 noiembrie  2018  – anunţarea şi afişarea criteriilor (site-ul liceului; avizier elevi)

12 noiembrie – 16 noiembrie  ora 18.00,  depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu
nr. de înregistrare

19-20  noiembrie  2018   –  evaluarea  dosarelor  de  candidatură  şi  afişarea  listelor  pentru
susţinerea probelor practice şi a interviului

21 noiembrie  2018 – proba de limba engleză

22 noiembrie  2018 – probă competenţe de specialitate

23 noiembrie 2018 – afişarea rezultatelor

23 noiembrie 2018  – depunerea contestaţiilor

26 noiembrie  2018  - rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea grupului ţintă selectat ( 19 elevi

selectaţi şi rezerve)

26 noiembrie  2018  - rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea grupului ţintă selectat ( 19 elevi

selectaţi şi rezerve)
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