Vino în
Tabăra Meseriașilor
din

Felicitări! Ești la un pas distanță de a te înscrie în cursa pentru unul dintre cele 240 de locuri din Tabăra Meseriașilor din
Țara lui Andrei, proiectul în care înveți să comunici, să lucrezi în echipă și să te prezinți în fața unui angajator. În Tabăra
Meseriașilor, lucrezi alături de profesioniști din domeniul tău pentru a deveni meseriaș priceput. Nu în ultimul rând, îți faci
prieteni și aduni experiențe de neuitat!
Vrei să te înscrii în cursa pentru un loc în Tabăra Meseriașilor? Minunat!
Trebuie să îndeplinești următoarea condiție: să fii elev în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a la o școală profesională sau duală și
să studiezi într-unul dintre domeniile: mecanică; electrică, electronică, automatizări și electromecanică.
Dacă nu ești sigur că îndeplinești condițiile necesare, trimite-ne un mail la adresa
tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro, iar noi te ajutăm cu mai multe informații.

Dacă deja te încadrezi, perfect! Iată ce ai de făcut mai departe
- completează acest formular
- depune formularul în urna pentru Tabăra Meseriașilor, amenajată în școala ta sau trimite-l completat/scanat la
tabarameseriasilor@taraluiandrei.ro până pe 31 mai 2019
- nu uita să incluzi în aplicația ta și următoarele: acordul de participare, consimțământul de prelucrare a datelor personale și
adeverința privind media veniturilor părinților; scrisoare de recomandare din partea profesorului; adeverință școlară care
atestă media aritmetică din primul semestru din anul școlar 2018-2019 la purtare și modulele tehnice.

Date generale despre tine
Prenume, Nume

Localitate

Liceu

Clasă

Nu uita, te poți înscrie dacă ești clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a.

Domeniul de pregătire și calificarea profesională

Ex: mecanică, mecanic auto, mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, sculer matriţer; electric, electronist aparate şi echipamente.

Datele tale de contact
Adresă completă

Număr de telefon

Datele de contact ale părintelui sau tutorelui tău
Adresă completă

Nume

Mai multe despre tine
Te rugăm să alegi una dintre variantele de mai jos, încercuind varianta potrivită:
1. După absolvire, îți propui să:
a. Te angajezi imediat în domeniul studiat
b. Te angajezi într-un alt domeniu. Unde/domeniul _________________________________________
c. Continui studiile la învațământ liceal seral/zi
d. Te angajezi în domeniul studiat și continui studiile la învățământ liceal seral
e. Altele ___________________________________________________________________________
2. Scrie-ne în aproximativ o jumătate de pagină o scrisoare de intenție pentru a participa la acest proiect.
Am vrea să te cunoaștem și să ne povestești despre tine: cum ai ales domeniul în care studiezi și ce te pasionează la acest domeniu? Ai
deja experiență sau urmează să o dobândești? Ce ți-ar plăcea să faci după ce termini studiile? Te-ai gândit deja la viitoarea ta meserie?
De ce vrei să participi în Tabăra Meseriașilor? Ce ți-ar plăcea să înveți în tabără și cu ce crezi că te va ajuta această experiență pe viitor?
E foarte important ca scrisoare să fie scrisă de tine și să fie... despre tine! Nu copia de la alți colegi pentru că vei fi descalificat. Scrie
argumente reale, legate de interesele tale, de experiența ta. Nu te preocupa să alegi cele mai frumoase cuvinte, cel mai important e să
fie acele cuvinte care răspund cel mai bine la întrebările de mai sus.

Mult succes!
Sunt de acord să fie preluate imagini foto și înregistrări audio și video din timpul taberei și sunt de acord ca acestea să fie utilizate de către
organizatorii proiectului, în materiale publicitare audio și/sau video și/sau presa scrisă (ca de exemplu spoturi TV, reviste) aferente și/sau
în legătură cu proiectul și de asemenea publicarea lor prin canalele de comunicare proprii (site-uri și pagini din rețele de socializare).

