PROIECT DE MOBILITATE ERASMUS+
2017-1-RO01-KA102-036465
Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE
LEONIDA” IAȘI
Coordonator proiect: Prof. Cișman Amelia
Durată: 16 luni (18-09-2017– 17-01-2019)
Parteneri:
1. AUTO CLINIC GARAGE LTD si PORTANTARI BROTHERS GARAGE LTD–
din PAPHOS și Rivensco Consulting Ltd – Cipru - flux 1 si flux 3
2. JOBAUTO si JOMICARAUTO si Associação Intercultural Amigos da
Mobilidade din Barcelos-Portugalia– flux 2

Plasament transnational pentru dobandirea de
competente profesionale in domeniul auto
Obiectivele proiectului sunt:


O1 Dobandirea de catre elevi a unor competente tehnice de baza in
domeniile mecanic/electric aplicabile in activitatea de exploatare si
intretinere a autovehiculelor pentru integrarea socio-profesionala pe
parcursul intregii vieti



O2 Dezvoltarea si intarirea parteneriatului scoala-elevi-parinti-agenti
economici in vederea cresterii motivatiei pentru formarea profesionala si
reducerea abandonului scolar



O3 Formarea unor atitudini si comportamente specifice democratiei si
imbunatatirea competentelor de comunicare in limba engleza, pentru
cresterea mobilitatii absolventilor pe piata europeana a muncii

Grant
Grant total: 93772.00 Euro, grant ce va acoperi următoarele
cheltuieli:
-

Cheltuieli de organizare (pregatire lingvistica, culturala,
pedagogica, asigurari de calatorie, cheltuieli pentru excursii
culturale in tara gazda).

-

Cheltuieli de transport cu avionul

-

Cheltuieli pentru subzistența participanților (cazare si masa)

Grupul țintă


21 de elevi de liceu, clasa a X-a, domeniul de pregatire
electric, calificarea Tehnician electrician electronist
auto



21 de elevi de scoala profesionala, clasa a X-a,
domeniul mecanic, calificarea Mecanic auto



Stagiul de pregatire practica derulat va fi de 60 de ore
(2 saptamani) din totalul orelor de CDL



Cei 42 de elevi vor fi repartizati pe 3 fluxuri:

FLUXURI
FLUX 1: 14 ELEVI+2 PROFESORI ÎNSOȚITORI
Parteneri flux 1:


AUTO CLINIC GARAGE LTD



PORTANTARI BROTHERS GARAGE LTD



RIVENSCO CONSULTING LTD–din PAPHOS –
Cipru

Durata: 2 săptămâni (18-30 iunie 2018)

FLUXURI
FLUX 2: 14 elevi+2 profesori însoțitori
Parteneri flux 1:
 JOBAUTO
 JOMICARAUTO ASSOCIACAO
 INTERCULTURAL AMIGOS DA
MOBILIDADE
din Barcelos -Portugalia
Durata: 2 săptămâni (3-14 septembrie 2018)

BARCELOS
PORTUGALIA

FLUXURI
FLUX 3: 14 ELEVI+2 PROFESORI ÎNSOȚITORI
Parteneri flux 1:


AUTO CLINIC GARAGE LTD



PORTANTARI BROTHERS GARAGE LTD



RIVENSCO CONSULTING LTD–din PAPHOS –
Cipru

Durata: 2 săptămâni (5-16 noiembrie 2018)

PAPHOS
CIPRU

BENEFICII
Participantii vor realiza ACTIVITĂȚI:


Identificarea partilor si subansamblurilor automobilului



Decodificarea simborilor componentelor din schemele instalatiilor
electrice ale automobilului



Localizarea componentelor electrice si electronice pe automobil si
identificarea legaturilor functionale cu alte componente / sisteme



Identificarea componentelor instalatiilor electrice de pe mijlocul de
transport



Identificarea elementelor componente ale alternatorului



Realizarea asamblarii componentelor unui ruptor pentru functionarea
optima a lui



Depistarea defectelor din diferite instalatii electrice ale
automobilului

BENEFICII


Masurarea parametrilor electrici utilizand mijloace de masurare specifice



Analizarea valorilor parametrilor in diferite regimuri de functionare contactul direct cu un loc
real de munca dotat cu instalatii si echipamente din domeniul auto la standarde europene



Diagnosticarea motorului utilizand aparate de masura si control, standul de incercari,
scanerul bazat pe utilizarea unui PC



Diagnosticarea si intretinerea instalatiilor de alimentare, de ungere, de aprindere



Intretinerea mecanismului de distributie



Masurarea emisiilor poluante



Inlocuirea subansamblurilor defecte



Protejarea mediului prin depozitarea pieselor defecte si ambalajelelor in locuri special
amenajate



cresterea motivatiei pentru pregatirea teoretica si practica, pentru construirea unei cariere
inca de pe bancile scolii



certificarea si recunoasterea competentelor dobandite utilizand instrumentul ECVET, ce
conduce la cresterea mobilitatii ocupationale



cultivarea unor atitudini vizand intarirea valorilor democratiei si facilitatea schimbului
multicultural

Parteneri:


AUTO CLINIC GARAGE LTD este o afacere de familie, care a fost
infiintata in 1960. Este un service auto care si-a început
activitatea in orasul Larnaca si care din 1981 s-a extins continuu,
infiintand centre si in alte zone. Cerintele din zona Paphosului de
service auto au fost din ce in ce mai mari, motiv pentru care si-a
deschis un nou sediu in aceasta zona.



PORTANTARI BROTHERS GARAGE LTD este un service multimarca
care ofera o gama variata de servicii pentru masini: Revizii,
verificari si reparatii ale sistemelor mecanice, electrice, vopsitorie,
diagnoza



Experiență in organizarea de stagii de pregatire practica pentru
elevi din tari precum Turcia, Lituania, Polonia, Romania, Bulgaria,
in domeniile auto, mecanic, electric, electronica si automatizari.

Parteneri:
JOMICARAUTO, LDA -REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS este un service auto
specializat pentru intretinerea si reparatiile autovehiculelor multimarca,
care ofera servicii specializate si complete tuturor masinilor la cele mai
inalte standarde de calitate. Firma foloseste piese de schimb si accesorii
de origine sau after market coform cerintei clientilor, are dotari
complete, ultramoderne pentru toate activitatile pe care le realizeaza
JOBAUTO este un atelier de reparatii auto multimarca, specializat, situat
in orasul Barcelos . Serviciile oferite acopera o gama variata de cerinte
ale clientilor: reparatii in domeniul mecanic, electriceparatii electrice si
caroserie (tinichigerie + vopsitorie), diagnoza computerizata, intretinere
curenta – revizii, inlocuire consumabile (ulei, filtre, placute frana, role,
curele, bujii, etc.), verificare emisii poluante (noxe), interventii la
instalatia de climatizare
-

Organizatiile au experienta in derularea unor mobilitati din cadrul
proiectelor Leonardo da Vinci si Erasmus+.

Criterii de eligibilitate:









sa fie elev in clasa a X-a la liceu-tehnician electrician
electronist auto, respectiv clasa a X-a mecanic auto (flux 1)
sa fie elev in clasa a IX-a la liceu-tehnician electrician
electronist auto, respectiv clasa a IX-a mecanic auto
(fluxurile 2 si 3)
minim media 7,50 la invatatura si minim media 9 la purtare
in anul scolar 2016-2017 (flux 1), respectiv in semestrul I al
anului scolar 2017-2018 (fluxurile 2 si 3)
abilităţile practice testate în cadrul concursului de selecţie;
capacitatea de exprimare a participantului, capacitatea de
relaționare și elemente de cultură generală
abilităţi de comunicare în limba engleză, nivel minim A1.

SELECȚIE FLUXURI


Selectia grupului tinta si a rezervelor:
 DECEMBRIE 2017 (flux 1)
 APRILIE 2018 (flux 2 si flux 3)
DOSAR DE CANDIDATURĂ:
 Cerere de înscriere (formular tip);
 CV în format Europass/european completat în limba română şi semnat de către
candidat, având anexate copii xerox după documentele justificative (formular tip);
 Adeverință de la școală care să dovedească nivelul de studii (să fie elev în clasa a
X-a liceu, domeniul electric/mecanic sau a IX-a domeniul electric/mecanic);
 Copie xerox după cartea de identitate;
 Recomandare privind implicarea în activităţile şcolii şi contribuţia la realizarea
obiectivelor clasei de elevi, semnată de profesorul – diriginte (formular tip);
 Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia
modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.
 Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/ medicul de familie care să ateste că
elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru
o astfel de deplasare.

Selectia grupului tinta si a rezervelor
Probe de selecție:


Proba scrisa + practica pentru atestarea competentelor
profesionale



Proba orala privind cunoasterea limbii engleze (minim nivelul A1)



Interviu - motivarea dorintei de participare



Analiza dosarului de candidatura (nivelul mediilor la disciplinele
de specialitate si purtare, recomandarile facute, discutii cu
dirigintele si profesorii clasei, psihopedagogul scolii)

- Nota finala se obtine prin calculul mediei aritmetice a rezultatelor
la cele 4 probe.
- Vor fi selectati 14 de elevi si 2 rezerve pentru fiecare flux

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:


http://www.colegiulenergetic.ro/



prof. CIȘMAN Amelia

MULȚUMESC!

