COLEGIUL ''MIHAIL CANTACUZINO'', ORASUL SINAIA
ERASMUS+ actiunea cheie KA1
Titlul proiectului: "EUROMOBILITATE PENTRU VIITORUL TEHNICIAN BANQUETING"
Pornind de la Planul de Actiune al Scolii si Planul de Dezvoltare Europeana, am
dorit sa contribuim la redimensionarea unei mici parti din sistemul de invatamant
profesional si tehnic romanesc din perspectiva cadrului european. Astfel in perioada
4.10.2015 - 4.10. 2016 scoala noastra a derulat in cadrul programului european
ERASMUS+ actiunea cheie KA1 proiectul de formare
profesionala"EUROMOBILITATE PENTRU VIITORUL TEHNICIAN BANQUETING"
numarul 2015-1-RO01-KA102-014839, la care au participat 28 de elevi ai Colegiului
"Mihail Cantacuzino " Sinaia din clasele a X-a si a XI-a filiera tehnologica, profilul
Servicii, calificarea profesionala "Organizator banqueting".
Mobilitatea a asigurat
formarea competetelor tehnice
generale și a competentelor
tehnice specializate prevazute
prin SPP pentru modulele din
Planul cadru OMECTS nr.
3081/2010 anexa 2 Calificarea
Organizator banqueting. De
obicei, pregatirea de specialitate realizata in scoala a fost centrata pe atingerea
competențelor cheie care sunt dobandite pe parcursul desfasurarii orelor de instruire
practica . In schimb, proiectul a raspuns nevoii absolventului de liceu, care va obtine la
finalizarea studiilor specializarea de "organizator banqueting", de a beneficia de o
pregatire de specialitate cat mai apropiata şi direct integrata mediului real de pe piata
fortei de munca din domeniul lor de formare profesionala.
Stagiul a avut loc in firme de profil din Spania si Cipru. Astfel, participantul la
mobilitate s-a perfecţionat in mediul antreprenorial spaniol/cipriot, pentru ca aceste tari
au o bogata traditie in domeniul serviciilor . Participarea elevilor la plasamentul de
formare în strainatate le-a permis acestora sa cunoasca cerintele unui loc de munca
modern, sa inteleaga importanta lucrului în echipa, a prestarii unor servicii de inalta
calitate şi le-a asigurat dezvoltarea abilitatilor de comunicare în limba engleza.

Deoarece stagiul de practica a fost parte componenta a activitatilor practice
prevazute de curricula scolara de clasa a X-a pentru modul: ,,Dezvoltarea spiritului de
echipa in domeniului alimentatiei", - 90 ore, filiera tehnologica, profil servicii, nivel de
calificare 2, ruta directa, calificarea ,,Organizator banqueting, si "Oferta de meniuri" si"
Activitatea de servire in restauratie" pentru clasa a XI-a, filiera tehnologica, profil servicii,
nivel de calificare 4, ruta directa, calificarea ,,Organizator banqueting, mobilitatea a
asigurat formarea competentelor tehnice generale și a competentelor tehnice
specializate prevazute prin SPP pentru modulele din Planul cadru OMECTS nr.
3081/2010 anexa 2, principalele achizitii dobandite sau imbunatatite au fost cele de
ordin profesional, in conformitate cu criteriile de performanta specifice continuturilor
parcurse.

Sub indrumarea tutorilor spanioli/ciprioti si monitorizarea profesorilor insotitori
elevii romani au invatat sa:
-pregateasca salonul restaurant pentru primirea clientilor;
-primeasca consumatorii folosind cele mai potrivite formule de salut,adecvate tuturor
situatiilor;
-sa informeze clientii despre ofetra de preparate si bauturi a restaurantului;
-sa rezolve diferite probleme legate de o buna servire;
-sa asigure servicii de calitate clientilor;-sa creeze o impresie placuta clientilor.

La incheierea mobilitatilor elevii au dobandit abilitati de:
- disponibilitate fata de sarcinile de lucru;
- lucru in echipa;
- recunoastere a drepturilor clientilor;
-rezolvarea problemelor legate de calitatea serviciilor hoteliere
-folosire a unui limbaj tehnic
- prestare de servicii catre clienti corespunzatoare standardelor;
- comunicare într-o limba straina.
Competente de:
- aplicare a legislatiei privind igiena şi securitatea muncii;
- desfasurare de actiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii;
- aplicare a măsurilor de protecție a mediului;
- pregatire pentru integrare la locul de munca;
- tranzitia de la scoala la locul de munca;
- satisfacerea cerintelor clientilor.
Astfel, proiectul nostru si-a atins obiectivele propuse:
O1. Sprijinerea participantilor romani sa dobandeasca experiente de munca intr-un
mediu de lucru european conectat cu domeniul lor de studiu - turism si alimentatie
publica - în scopul facilitarii integrarii profesionale pe piata muncii.
O2. Dezvoltarea competentelor profesionale şi personale: de comunicare, cooperare in
relatii de munca, a competentelor culturale in vederea cresterii competitivitatii
absolventului de liceu tehnologic in raport cu piata muncii.
O3. Crearea unor modele şi strategii de colaborare la nivel instituţional, care sa
contribuie la cresterea capacitatii instituţiei de invatamant tehnic romanesc de a furniza
şi forma calificari relevante pentru piata muncii
Stagiile au fost validate si recunoscute prin Certificatele Europass Mobility si
Certifícatele de participare, documente care au o recunoastere europeana prin
inscrierea competentelor dobandite, fapt care va permite viitorilor absoleventi sa poata
patrunda mai usor pe oricare din pietele de munca ale statelor europene.

Implementarea proiectului la nivelul Colegiului "Mihail Cantacuzino",a deschis
seria unor noi colaborari si parteneriate regionale, nationale si internationale, dar mai
ales,credem noi, a schimbat mentalitati.
Coordonatorul proiectului,
prof. Dracea Fanel

