Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020
INTALNIRI METODICE TRANFRONTALIERE ‘’FIRMA DE EXERCITIU”
LUNCAVITA – 10 DECEMBRIE 2020 TULCEA – 11 DECEMBRIE 2020
«CBC-PracticeFirms - Innovative methods of professional training and educational
collaboration at bilateral level RO-UA» cod EMS ENI 2SOFT/1.1/2
Obiectivul general al proiectului Îmbunătățirea accesibilității și angajabilității pe piața
muncii pentru 360 studenți și elevi de liceu din România și Ucraina, dezvoltarea
cunoștințelor și abilităților necesare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și dinamică prin
colaborare inter-instituțională în educație pe ambele granițe.
Cursul este gratuit si face parte dintr-un proiect trasnfontalier bilateral Romania Ucraina, finanțat din fonduri europene. Un astfel de curs ar costa pe la 1200-1400 lei.
Cursul in mare parte se va desfasura in on-line (datorita perioadei data de pandemia de
COVID 19) cu cateva vizite la liceu la noi. stabilit de comun acord iar examenul se va
desfasura la Luncavita.
Va fi un curs foarte simplu fara presiune pe elevi si cu rezultate foarte benefice pentru acestia,
in sensul ca diploma de calificare profesională obtinuta este foarte utila pentru deschiderea
unei afaceri pe viitor sau depunerea unui proiect cu finantare europeana și nu numai. Este
diploma eliberata de ANC, Ministerul Educatiei și Ministerul Muncii.
Cu această diplomă de calificare, pot deschide o afacere sau să se angajeze ca și
calificați in domeniul:
- tamplariei
- fabricare mobilă
- tamplarie ferestre/usi pvc
- tamplarie lemn stratificat
- mestesug tradițional
Pentru inscriere și participare, de la elevii cursanți avem nevoie de:
- COPIE: BULETIN, CERTIFICAT NASTERE
- ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE LICEU DIN CARE SA REIEASA CLASA SI FAPTUL
CA S-A ELIBERAT PENTRU A-I SERVI LA INSCRIERE CURS.
- NR DE TELEFON SI ADRESA DE E-MAIL (ar putea participa in urma unor planuri de
afaceri facute prin proiect, la un targ transfrontalier in Ucraina, ptr care va trebui sa aibe si
pasaport)

