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ANUNŢ
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Bălan, organizează un stagiu de pregătire
practică de 3 săptămâni, prin proiectul: ”Pregătirea practică a elevilor din Bălan-România
la operatori economici din Valencia-Spania” în cadrul programului „Erasmus+”.
Proiectul se va desfăşura în perioada 10.04.2015 - 30.04.2015 în oraşul Valencia
din Spania pentru 15 elevi, de la profilul mecanică, clasa XII-a.
În cele 90 ore de practică elevii vor deprinde competențe cuprinse în modulele: Întreținere
planificată, detectarea defectelor, ungerea sistemelor tehnice, cât și operații
complementare pentru realizarea lor.
Principalele competențe vizate a fi dobândite și aprofundate sunt:
Demontarea și montarea echipamentelor, pieselor
Studierea documentației tehnice
Controlul dimensional și funcțional, al formei pieselor, stabilirea părților
defecte
Stabilirea metodelor de reparații și executarea lucrărilor de reparații
Alegerea lubrifianților și controlul funcţionării sistemului de ungere
Înscrierea pentru participare se va face în perioada 15 octombrie – 31 octombrie
2015 pe baza unui dosar ce va cuprinde:
- CV european, tipărit, http://www.europass-ro.ro/
- Paşaport lingvistic, tipărit, http://www.europass-ro.ro/
- Copie după cartea de identitate şi certificat de naştere
- Recomandare de la 2 profesori sau maiștrii
Criteriile de selecţie:
- Media generală clasa a X-a
- Media la purtare clasa a X-a
- Nota la testarea în limba spaniolă
- Notă la testarea cunoştinţelor tehnice
Punctajul final va fi calculat din suma punctelor obţinute la cele 4 criterii de mai sus.
Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a punctajului final.
Testarea cunoştinţelor se va face pe data de 10 noiembrie 2015, ora 14,oo în sala 1.
Se vor alege 15 elevi participanţi şi 3 rezerve.
Rezultatele se vor afişa pe data de 13 noiembrie 2015.
Sunt aşteptaţi elevii conştiincioşi, care se integrează bine în echipă, sunt dispuşi la muncă
suplimentară şi care pot aduce o contribuţie cât mai mare la realizarea obiectivelor
proiectului.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la d-l prof. Keszler Andrei.
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