ANUNŢ DE SELECŢIE
ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII PARTICIPĂRII LA PROIECTUL ERASMUS PLUS
PARTENERIATE STRATEGICE
„EUROPA PE 7 COLINE”
Nr.2018-1-RO01-KA229-049484
Beneficiar: Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi, România
Organizaţiipartenere:
1. „1st Vocational highschool of Kaisariani” – Grecia
2. „Sultangazi Ataturk MeslekiVeTeknikAnadoluLisesi”– Turcia
3. „LiceoClassicostatalePiloAlbertelli” – Italia
4. „Centre d'estudisPrat ”- Spania
Scopul proiectului „Europa pe 7 coline” este creșterea participării active și a
performanțelor școlare a elevilor cu risc de abandon, ce provin din medii sociale
dezavantajate, prin activități de dezvoltare a gândirii critice, a competențelor sociale,
interculturale, digitale și lingvistice.

A. SELECŢIEELEVI:
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi, selectează elevi în vederea constituirii grupului ţintă
pentru proiectul„EUROPA PE 7 COLINE” nr.2018-1-RO01-KA229-049484. Proiectul
este finanţat de UE prin programul Erasmus Plus, Acţiunea Cheie2, pareteneriate
strategice doar între şcoli.
Grupţintă: 18 elevi înscrişi la CTIH, cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani (împliniţi pe
durata proiectului: 1.10.2018 – 30.09.2020).
MOBILITĂŢI ELEVI:
 „Centre d'estudisPrat ” –Barcelona(Spania) - martie 2019 - 3 ELEVI
 „1st Vocational highschool of Kaisariani” –Atena(Grecia)- septembrie 2019 5 ELEVI
 „LiceoClassicostatalePiloAlbertelli” – Roma(Italia) – noiembrie2019 5 ELEVI
 „Sultangazi Ataturk MeslekiVeTeknikAnadoluLisesi”– Istanbul (Turcia)martie 2020- 5 ELEVI
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani ;

Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

CONDIŢII DE SELECŢIE:
 Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu
Admis sau Respins;
 Motivaţia de participare la activităţile proiectului;
 Rezultate bune la învăţătură(media generală peste 8,00) în anul şcolar anterior
2017-2018;
 Media minim 9 (nouă) la purtare din anul anterior desfăşurării stagiului de
practică;
 Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului
(informare, pregătire, consiliere);
 Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:
 Cerere de înscriere (formular tip);
 Copie xerox după cartea de identitate;
 CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
 Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a
participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru
selectarea în grupul ţintă al proiectului (formular tip);
 Acordpărinţi/aparţinător legal pentru participarea la selecţie (formular tip);
 Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de limba engleză
(formular tip);
 Recomandarea de la profesorul diriginte (formular tip);
 Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (formular tip);
 Angajament scris acord privind utilizarea datelor personale (formular tip);
 Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie, semnată şi ştampilată
de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de
vedere medical pentru o astfel de deplasare.
NOTĂ:
 Dosarele se depun la secretariatul şcolii, în termenul stabilit şi vor primi număr de
înregistrare
 Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect şi membrii Comisiei de
selecţie.
Menţiuni suplimentare:

Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse
şiprincipiul nediscriminării (de gen, apartenenţă la o etnie, categorii socialedefavorizate,
etc.);

Vor fi selectaţi suplimentar 8 elevi: câte 2elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare
deplasare învederea completării grupului ţintă încazul neparticipării elevilor selectaţi;

Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea
descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.
IMPORTANT:
Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită
prin Decizie Internă de către conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de
interese.

CALENDARULDESFĂŞURĂRIICONCURSULUI DE SELECŢIE
APARTICIPANŢILOR LA STAGIU
Depunerea dosarelor
14 - 16 XI 2018
Evaluarea dosarelor
19 – 20 XI 2018
Afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor
20 XI 2018
Desfăşurarea probelor de selecţie
21– 29 XI 2018
Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve
3 XII 2018
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la probele scrise 3 XII 2018
Rezolvarea contestaţiilor
4 XII 2018
Afişarea rezultatelor finale şi a listei de rezerve
5 XII 2018
NB. Elemente de departajare în cazul punctajelor egale:
 Rezultateleobţinute la proba de limbăengleză;
 Rezultateleobţinute la interviu.
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE SELECŢIE:
I. Proba de cultură generală şi TIC, 21 – 23 XI 2018 – laborator informatică.
II. Proba privind cunoaşterea limbii străine (engleza), 26 – 27 XI2018 – SALA
MEDIA.
III. Interviul de autoprezentare 28 - 29 XI 2018 – SALA MEDIA.

B. EVALUAREA CANDIDATURILOR:
Selecţia elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor de
eligibilitate acandidaţilor. Candidaţii neeligibili nu vor putea participa la probele de
selecţie.
1. Evaluarea dosarului de candidatură – ADMIS/RESPINS
Dosarul de candidatură: Criterii administrative - Eliminatorii
Documente
Cereredeînscriere
Copiexeroxdupăcartea de identitate
CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip)
Scrisoarede intenţie semnată de elevşi de susținătorullegal / părinte
Acord părinţi pentru participarea la selecţie (formular tip);
Recomandareaprofesorului
dirigintelui de la clasă pentru cunoştinţele de limba
Recomandarea
engleză (formular tip)
Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de TIC
(formular tip)
Recomandarea de la profesorul diriginte (formular tip)
Angajament de disponibilitate faţă de activităţil eproiectului(formular tip)
Angajament scris acord privind utilizarea datelor personale(formular tip)
Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie, semnată şi
ştampilată de acesta, care să atestecă elevul nu suferă de boli cornice şi că
este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare

Există în
dosar

Nu există
îndosar

2. Proba de cultură generală şi TIC: total 40 puncte
 Proba scrisă (test grilă): 20 puncte – 21- 22 XI 2018
 Proba practică TIC:20 de puncte– 22- 23 XI 2018
3. Proba privind cunoaşterea limbii străine, (engleza) total 40 puncte
 proba scrisă (test grilă):10 puncte – 26 XI 2018
 proba orală (fluenţă, acurateţe, spontaneitate) :30 de puncte– 27 XI 2018
4. Interviul de autoprezentare: total 20 puncte
Acesta va viza autoprezentarea candidatului, pornind de la CV-ului european
personal, de la scrisoarea de intenţie şi stabilirea motivaţiei elevului de a participa la
proiect, de a se implica în activităţile de diseminare, de a utiliza zultatele proiectului în
activitatea viitoare - 28 - 29 XI 2018 – SALA MEDIA.
Punctaj maxim 100 puncte
Obligaţiile elevului ERAMUS:
 De a respecta regulile şi obligaţiile ce decurg din contractul de finanţare
ERASMUS+;
 De a respecta regulile şi regulamentele instituţiei gazdă;
 De a completa chestionarul on-line cu privire la mobilitatea în străinătate în cadrul
programului ERASMUS+, după încheierea acesteia şi de a răspunde eventualelor
solicitări de informaţii adresate de şcoala dumneavoastră de origine;
 Elevii ERASMUS+ nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte
burse sau alocaţii, de orice natură, prin alte programe ale Uniunii Europene.
ALTE PRECIZĂRI:
 Acordarea sprijinului financiar (transport+sprijin individual) în cadrul proiectului
este condiţionată de menţinerea statutului de elev al unităţii şcolare până la finalizarea
ciclului de învăţământ. Pierderea calităţii de membru al grupului ţintă conduce la sistarea
acordării sprijinului financiar în cadrul proiectului şi la recuperarea sumelor acordate
până la acel moment;
 Acordarea sprijinului financiar este condiţionată de respectarea obligaţiilor
stipulate în contractul financiar încheiat între beneficiar şi participant şi de rezultatele
evaluării activității participanţilor în cadrul acţiunilor de monitorizare realizate de echipa
de implementare a proiectului;
 Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către participanti, necompletarea în
termen de 30 zile a chetionarului on-line, conduce la suspendarea integrală/parţială a
plăţii sprijinului individual până la îndeplinirea obligaţiilor care îi revin, întermenele
stabilite în contractual financiar.
 Participanții la mobilitate vor desfășura următoarele activități:

Înainte de mobilitate, vor participa la:
- formarea pedagogicăşi culturală în care va fi prezentat programul Erasmus + şi
elemente socio-culturale ale țării și orașelor-gazdă;
- pregătirea lingvistică pentru a atinge cel puțin nivelul A2;
- activitățile care au loc în școală, vor lucra pe platforma etwinning;

În timpul mobilității participanții vor participa activ la: ateliere, dezbateri,
seminarii, vizite documentare. Ei vor descoperi avantajele muncii într-o echipă
internațională.


După mobilitate
- la o săptămână după ce s-au întors de la mobilitate, participanții vor pregăti materiale de
promovare pe care le vor difuza pe parcursul următoarei perioade de 30 de zile și câte ori
va fi necesar în timpul întregului proiect.
- vor fi implicați activ în realizarea activităților și produselor proiectului, precum și în
diseminarea proiectului.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresați coordonatorului de proiect
prof. Gabriela Gasner
Anunţul de selecţie şi informaţiile necesare realizării dosarului de candidatură se
găsesc pesite-ul şcolii (http://www.colegiultehnicionholban.ro) şi la avizier.

