
 

APEL PROIECT 

STEP – STUDENTS TRAINING THROUGH ERASMUS PLUS 

 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava derulează în anul școlar 2016-

2017 proiectul Erasmus Plus de formare profesională a elevilor: STEP - Students 

Training through Erasmus Plus.  

În cadrul acestui proiect vor fi selectați 45 de elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava, după cum urmează:  

 15 elevi din clasele X-XI de la profilul electronică-automatizări, 

 15 elevi din clasele X-XI de la mecatronică,  

 15 elevi din clasele X-XI de la școala profesională - mecanic auto.  

Acești elevi vor participa la câte un stagiu de practică de 2 săptămâni în Germania, 

lângă Leipzig, în perioadele stabilite în acord cu organizația de primire, în primăvara 

anului școlar 2016-2017.  Partenerul - organizație de primire - va fi VITALIS 

Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH (Vitalis GmbH) pentru toate cele 3 

fluxuri, organizație cu multă experiență în domeniul proiectelor de acest gen. 

Depunerea dosarelor elevilor se va face în perioada 17-31 octombrie. Dosarul de 

candidatură va conține: Cerere tip de inscriere, Copie CI, CV european cu anexe - 

diplome și rezultate școlare deosebite, Scrisoare de intenție, Recomandarea 

dirigintelui, Adeverința medicală - cu mențiunea apt  pentru deplasare în  străinătate. 

Concursul de selecție se va desfășura la date anunțate, în săptămâna 7-11 

noiembrie. Evaluarea candidaților va consta în: 

 evaluarea dosarului de candidatură (max. 10 p pentru CV, max. 5 p pentru 

scrisoare de Intenție si max. 5 p pentru recomandare) 

 evaluarea nivelului de competenţe  profesionale – printr-o probă practică și 

scrisă corespunzătoare fiecărei calificări profesionale, relevantă pentru proiect; 

(max. 30 p ) 

 evaluarea nivelului competenţelor de comunicare în limba engleză –  probă 

orală și scrisă de verificare a cunoștințelor de limbă engleză. Elevii vor trebui să 

demonstreze un nivel de cunoștinte minim A1; (max. 30 p ) 

 evaluarea atitudinii și motivației pentru dezvoltarea competențelor 

profesionale și a interesului pentru formare profesională - interviu în limba 

engleză (max. 10 p) si română (max. 10 p). 


