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Proiectul “Dezvoltarea competențelor pentru
turismul viitorului” urmăreşte să ușureze tranziţia
de la şcoală la viaţa activă pentru 15 elevi, de la
domeniul turism şi alimentaţie din cadrul Colegiului
Economic „Ion Ghica”, care îşi vor dezvolta
competenţele de prestare a serviciilor hoteliere de
bază şi suplimentare la nivel european pentru
prezent, dar și pe termen lung, ca urmare a stagiului
de pregătire practică efectuat în diferite unități de
turism și alimentație publică sau agenții de turism
din Marea Britanie.

Obiectivul general
al proiectului este
dezvoltarea competenţelor de organizare şi
prestare a activităţilor în unităţi hoteliere, pentru
elevii de la domeniul turism şi alimentaţie, în
scopul facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la
viaţa activă prezentă, dar și pe termen lung.
.

Obiectivele specifice
1. Dezvoltarea competenţelor de primire, cazare şi oferire a
serviciilor suplimentare pentru un număr de 15 elevi de la
domeniul turism - alimentaţie prin stagiu de pregătire
practică la nivel european;
2. Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru 15
elevi de la domeniul turism - alimentaţie prin stagiul de
pregătire practică ce deschide o gamă largă de oportunităţi
de angajare în viitorul lor profesional;
3. Dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor în
domeniul ospitalităţii;
4. Cunoaşterea, înţelegerea şi acceptarea
diversităţii
antreprenoriale şi culturale europene, actuale și viitoare

Rezultate
- profesionale: 15 elevi de la domeniul turism – alimentaţie
vor fi capabili să primească turiştii şi să ofere servicii
acestora conform cerinţelor şi exigenţelor lor, dar şi a
standardelor profesionale în domeniu;
- lingvistic: 15 elevi de la domeniul turism – alimentaţie vor
putea susţine o conversaţie profesională cu diferite tipuri
de clienţi în limba engleză, familiarizându-se cu
terminologia de specialitate;

Rezultate
- social şi cultural: 15 elevi se vor integra în atmosfera
specifică industriei hoteliere internaţionale şi vor socializa
cu persoane aparţinând unei alte culturi şi civilizaţii,
înţelegând şi practicând principiul diversităţii etnice şi
culturale;
- personal: 15 elevi vor fi capabili să creeaze şi să menţină
relaţii profesionale cu clienţii şi colegii, vor exersa diferite
tehnici de gestionare a conflictelor şi aşteptărilor factorilor
interesaţi, dezvoltându-şi abilităţile de viaţă; 15 elevi vor
obţine certificate de participare la stagii de pregătire
profesională la nivel European şi certificate de mobilitate
Europass.

Grup ţintă
- Participanţii sunt 15 elevi de la domeniul de pregătire de
bază: turism şi alimentaţie, domeniul de pregătire general:
turism, care vor finaliza clasa a X-a, nivelul 2 de calificare
prin stagiul de pregătire practică comasată, în 15 iunie 2015
– 30 iunie 2015.
- Lista unităţilor de competenţe din standardele de pregătire
profesională pe care se fundamentează curriculumul pentru
domeniul pregătirii de bază turism şi alimentaţie, stabilită
prin Anexa 2 la OMECTS, nr. 4463/ 12.07.2010, cuprinde
printre unităţile de competenţe cheie: satisfacerea cerinţelor
clienţilor, organizarea activităţii unităţilor hoteliere, servicii
hoteliere la nivelul holului, servicii suplimentare prestate
turiştilor.

