Proiectul Erasmus+
“My Micro-region in Macro-Europe – A Young European in
Restructured Space.”
Calendarul concursului de selecție pentru
Mobilitate la LEGANES, Spania, 4 - 10 martie 2018

Depunerea dosarelor de candidatură

27 - 28.11.2017

Evaluarea dosarelor de candidatură

29.11.2017

Desfășurarea concursului interviu în limba
română și engleză

04.12.2017

Afișarea rezultatelor

05.12.2017

Primirea contestațiilor

05.12.2017

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
finale

06.12.2017

Vor fi selectați 3 elevi participanți și 2 rezerve

Componența dosarului de candidatură:
Cerere de înscriere (formular tip) Copie xerox după actul de identitate al elevului
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
5. Consimțământul parinţilor pentru participarea la mobilitate în cazul
selecției;
6. Declarația angajament a părinților pentru autorizarea cumpărării biletelor
de avion din fondurile proiectului în caz de selecție
7. Recomandarea de la profesorul diriginte in care se va specifica media la
purtare a elevului
8. Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
9. Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi
ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că
este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.
10. Fișa de evaluare a activității desfășurate în cadrul proiectului – se solicită
de la coordonatorul proiectului
Dosarele se depun la Sala 27 între orele 12,00 – 14,00.
1.
2.
3.
4.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
• Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Tehnic de Arte și Meserii
„Constantin Brâncuși”, Craiova
• Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15 şi19 ani ;
• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.
CRITERII DE SELECŢIE:
• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta
cu Admis sau Respins;
• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii
• Media 10 ( zece) la purtare.
• Frecvența la cursuri
• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului
(informare, pregătire, consiliere);
• Acordul părinților
• Participarea la activitățile locale ale proiectului
• Seriozitate, stăpânire de sine și autocontrol
• Cunoștințe de cultură generală
• Capacitate de lucru în echipă
•
Cunoașterea limbii engleze la nivel european minim B.
PROBELE CONCURSULUI DE SELECTIE:
•
Evaluarea dosarului de candidatură;
•
Proba orală – interviu de evaluare a competențelor lingvistice – Limbă
engleză;
•
Interviu de evaluarea motivației și a interesului pentru participarea
candidatului la acest stadiu de formare profesională și personală.
Pentru formulare (cerere, consimțămât, declarație) și lămuriri suplimentare
puteți contacta coordonatorul proiectului, prof. Manea Cristina, tel. 0745371868.

