
COLEGIUL"MIHAIL CANTACUZINO'', ORAȘUL SINAIA
Programul ERASMUS+, acțiunea KA1, mobilități VET

Titlul proiectului:

"EUROMOBILITATE PENTRU VIITORUL TEHNICIAN 
BANQUETING“ 2015-1-RO01-KA102-014839



Proiect destinat elevilor din învățământul liceal 
tehnologic, clasele a X-a și a XI-a  

ORGANIZATOR BANQUETING
Parteneri: 

SPANIA - HOTEL ALIXARES

HOTEL CORONA DE GRANADA 

HOTEL NAVAS

MEP GRANADA – organizație intermediară         

CIPRU - HOTEL ST. GEORGE ENTERPRISES  - PAPHOS

OPEI – organizație intermediară

Perioadele de mobilitate: 

30.05.2016-17.06.2016   SPANIA

5.09.2016- 23.09.2016   CIPRU



OBIECTIVELE PROIECTULUI AU FOST:

• Sprijinerea participanților români să dobândească
experiențe de muncă într-un mediu de lucru european
conectat cu domeniul lor de studiu - turism și
alimentație publică - în scopul facilitării integrarii
profesionale pe piața muncii.

• Dezvoltarea competențelor profesionale şi personale,
de comunicare si cooperare în relații de muncă.

• Crearea unor modele şi strategii de colaborare la nivel
instituţional, care să contribuie la creșterea capacității
instituţiei de învățământ tehnic românesc de a furniza
şi forma calificări relevante pentru piața muncii.



PREGĂTIREA MOBILITĂȚII
-desemnarea echipei de 
gestiune,
-campania de informare
-semnarea contractului cu 
AN
-selecția participantilor.
-pregatirea participantilor
pentru mobilitate. 
-realizarea Acordurilor de 
formare, Acordurilor de 
calitate si a Certificatelor
Europass Mobility. 
-semnarea contractelor
financiare cu participanții
-pregatrea documentelor
de călătorie



SELECȚIA  PARTICIPANTILOR

A constat în:

-probă scrisă la specialitate;

-probă scrisă la limba engleza;

-probă orala la limba engleza;

-interviu.

Au fost respectate
principiile transparenței și
egalității de șanse.



MOBILITĂȚILE
FLUXUL  I  1 SPANIA - GRANADA  
30.05.2016 - 17.06.2016

Organizarea stagiului:

• repartiția elevilor în 
organizațiile de primire;

• stabilirea programului de 
lucru;

• stabilirea programului
cultural;

• semnarea documentelor.

FLUXUL 2 CIPRU – PAPHOS 
05.09.2016 – 23.09.2016



ACTIVITATEA PRACTICĂ

• s-a desfășurat în 
restaurantele și
bucătăriile
partenerilor noștri.



ACTIVITATEA PRACTICĂ



ACTIVITATEA PRACTICĂ



HOTEL ALIXARES , GRANADA-SPANIA
Organizație de primire



ST. GEORGE HOTEL ENTERPRISES 
PAPHOS, CIPRU

Organizația de primire unde elevii și-au desfășurat activitatea



EVALUAREA

• S-a realizat în trei etape:

– inițială;

– intermediară;

–finală.

Metode utilizate:
- probe practice,
- probe orale,
- teste.



LA ÎNCHEIEREA MOBILITĂȚILOR ELEVII AU 
DOBÂNDIT  ABILITĂȚI DE:
- disponibilitate față de sarcinile de lucru;
- lucrul în echipă;
- recunoașterea drepturilor clienților;
- folosirea unui limbaj tehnic;
- prestare de servicii către clienți corespunzătoare standardelor;
- comunicare într-o limba străină.



Stagiile au fost validate și recunoscute prin
Certificatele Europass Mobility și Certificatele de 

participare.



PROGRAMUL CULTURAL
a cuprins vizite și excursii în locuri aflate sub patrimoniul UNESCO:

Alhambra, Catedrala Regală. Templul lui Apollo etc.

GRANADA

KOURION - CIPRU



PROGRAMUL CULTURAL

ALHAMBRA

MORMINTELE  REGILOR 
PAPHOS



PROGRAMUL CULTURAL

CORDOBA

CATEDRALA REGALĂ



PROGRAMUL CULTURAL

ALHAMBRA 

TEMPLUL LUI APOLLO



Echipa de implementare a proiectului:

prof. Drăcea Fănel:  responsabilul proiectului
prof. Laiu Cristina:    responsabilul cu formarea
prof. Bobeică Alina:  responsabilul cu diseminarea
ec.  Petrescu Mariana: responsabilul financiar

VĂ MULȚUMIM!  


