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Hargita megye; Románia

PROIECT REALIZAT CU SPRIJINUL PROGRAMULUI DE
ÎNVĂŢARE PE 

TOT PARCURSUL VIEŢII AL UNIUNII EUROPENE
’

’’Promovarea produselor şi serviciilor comerciale la standarde internaţionale”, 
proiect nr.LLP-LdV/IVT/2013/RO/052

Prezentarea proiectului:

Proiectul propune ca obiectiv principal promovarea formării iniţiale 
profesionale în domeniul comerţului ş f  ca obiectiv secundar formarea 
interculturalităţii şi dezvoltarea competenţelor lingvistice.

La proiect vor participa 22 elevi din clasa a X-a A şi C, din Liceul 
Tehnologic Joannes Kajoni, din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, cu formare 
profesională iniţială IVT, având profilul servicii, domeniul comerţ/economic, 
calificările „Tehnician în activităţi economice” şi „Tehnician în achiziţii şi 
contractări”, nivel 3.

Elevii vor fi selecţionaţi pe baza unor criterii stabilite anterior, de către 
Comisia de selecţie numită de directorul şcolii.

Perioada desfăşurării proiectului este de la 09.09.2013 până la 22.08.2014, 
din care stagiul de practică va fi între 09. -  22.06.2014.

In scopul creării posibilităţii pentru elevi de a-şi forma competentele 
specifice, şcoala a ales ca partener intermediary instituţia North West Academy 
din Londonderry, Irlanda de Nord, care oferă servicii de acomodare, masă, 
pregătire lingvistică, respectiv deplasarea elevilor la agenţi economici din 
domeniul economic în oraşul Londonderry.

Participanţii vor intra în contact cu resurse materiale şi umane de calitate 
europeană, vor efectua stagiu de pregătire practică în condiţiile unei tehnologii 
moderne şi în cadrul unui sistem de organizare irlandez.

Elevii vor lucra sub tutoratul unor specialişti irlandezi în unităţi 
comerciale cum ar fi Ginos, Halfords, Matalan Retail LTD, Next Clothes Store, 
Poundstretcher, Semi -  Chem, DSG International (PC World, Currys), 
Debenhams, Dunnes Stores.

La sfârşitul stagiului de pregătire practică elevii vor obţine Certificate 
Europass, certificate de limba engleză şi certificate de participare.

L e o n a r d o  c8a Vinci
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