
 
 

MY CAREER STEPS - ASPIRATIONS FOR ALL 

Proiect de parteneriat strategic Erasmus+ 
            Număr de referință proiect: 2018-1-UK01-KA229-048311_4 

 

Proiectul a fost lansat la Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu”, Oradea în 12 octombrie 2018  în cadrul 

evenimentului #ERASMUSDAYS. 

DESCRIERE PROIECT: 

Proiectul „MY CAREER STEPS - ASPIRATIONS FOR ALL” a demarat la data de 01.09.2018, desfășurând-se 

pe o perioadă de 24 de luni. 

Ţări participante: 

 Marea Britanie – aplicant 

  Polonia 

  România 

  Turcia 

  Italia  

Obiectivele proiectului: 

 dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în vederea reducerii segmentării pieţei de muncă prin fluidizarea 

mobilităţii între sectoarele care alcătuiesc această piaţă de muncă. 

 facilitarea conectării elevilor la piaţa de muncă locală, regională, europeană  

 conştientizarea şi creşterea flexibilităţii participanţilor în vederea accesării şi alinierii la conceptul de 

învăţăre pe parcursul vieţii, precum şi dezvoltarea capacităţii de adaptare la pieţele locale, naţionale şi 

europene 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală 



 
Activități: 

 Vizite la firme 

 Interacțiunea cu oameni de afaceri din mediul național și internațional 

 Crearea unei firme de exercițiu în care elevii îşi asumă roluri de manager, angajatori, angajaţi, contabili 

 Elaborarea unui manual de bune practici 

 Crearea unui website 

 

Condiţii de selecție pentru elevi: 

 Apartenenţa la grupul ţintă: 13-18 ani,  

Obs. - la data de 1 iunie 2019 elevii selectaţi nu trebuie să aibă împliniți 18 ani,  

         - la data de 1 mai 2019 elevii selectaţi trebuie să aibă împliniți 13 ani. 

         - nu este recomandat pentru elevii din clasele terminale.       

 Posibilitate de cazare cu reciprocitate 

 Să nu facă parte concomitent dintr-un alt proiect Erasmus+ derulat prin şcoală 

 Media 10 la purtare şi media anuală generală minim 9,00 (ultimul an școlar încheiat). 

Număr de locuri: total 18 

- 18  locuri 

Obs. Din cele 18 locuri, 3 sunt alocate persoanelor defavorizate/cazuri sociale. Cele trei locuri se ocupă 

în urma unui chestionar aplicat diriginților claselor. 

- În caz de retragere a unui elev sunt alocate 3 rezerve. 

 

Criterii de evaluare pentru elevi: 

 

1. CV format Europass redactat în limba engleză 20% 

2. Realizarea unui studiu de piață pe tema: „Piața muncii din România” (redactat în limba engleză), 30% 

3. Proba de interviu: susținerea unei idei de afaceri (aproximativ. 5min) (lb. engleză), 40% 

4. Media generală pe ultimul an școlar 10%. 

 



 
Calendar selectie: 

26 noiembrie 2018 – Anunţarea şi afişarea criteriilor (site-ul liceului; circulară în școală) 

27 noiembrie - 4 decembrie (ora 12):  Depunerea dosarului de candidatură la secretariatul Colegiului Naţional 

„Emanuil Gojdu”, Oradea cu număr de înregistrare care va conţine cu următoarele: 

                     -  Cerere de înscriere la selecție, însoțită de acordul părintelui, 

                     - CV format Europass , (lb. engleză) 

                     - Studiu de piață pe tema: „Piața muncii în România”, (lb. engleză) 

                     - Adeverință cu media generală şi media la purtare pe anul școlar 2017-2018. 

 5 decembrie: Interviu, începând cu ora 14.00, susținerea unei idei de afaceri (aproximativ. 5 min) (lb. engleză), 

loc de desfășurare Biblioteca şcolii. 

 6 decembrie: Afișarea rezultatelor (site-ul liceului și avizier) 

 

 

 

 

 

 

 

 


