Etapa II- Septembrie 2019: Anunț selecție elevi pentru
locurile de rezervă, pentru participarea la activitățile proiectului
K229 parteneriat strategic: THE MORE YOU KNOW, THE
MORE YOU LOVE
Deoarece în prima etapă de selecție nu au fost ocupate toate locurile din grupul țintă pentru
proiectul : THE MORE YOU KNOW, THE MORE YOU LOVE Nr. Ref. 2018-1RO01-KA229-049134_1 Erasmus+ Actiunea Cheie 2 – Proiecte de parteneriat strategic
pentru educaţie şcolară (doar între şcoli), în baza contractului de finantare încheiat cu
ANPCDEFP, Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus va organiza un concurs de
selecție pentru un număr de 5 elevi, pentru locurile de rezervă, care vor participa la
activitățile organizate la Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, dar si la mobilitățile
din Turcia și Cehia.
Sunt eligibili elevi din clasele 9- 12 ai Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, care
au abilități în domeniul cultural-artistic, cunoștințe în domeniul TIC și cunoașterea limbii
engleze la nivel minim A2.
Activitățile elevilor sunt finanțate din fondurile alocate proiectului de către programul
Erasmus + al Uniunii Europene.
Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit și va conține următoarele
documente conform: Procedurii operaționale privind selecția elevilor din grupul țintă pentru
participarea la activitățile Proiectului Erasmus K229 : THE MORE YOU KNOW,
THE MORE YOU LOVE afișată pe site-ul școlii.









Cerere de înscriere (formular tip – anexa 1);
Copie xerox după cartea de identitate;
CV în format Europass;
Acord privind utilizarea datelor personale (anexa 2);
Acord privind utilizarea imaginii personale (anexa 3)
Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie (anexa 4)
Angajament de participare şi co-finanţare (anexa 5)
Scrisoare de intenţie, în care se vor menţiona : motivaţia de a participa la un proiect
european,

Depunerea dosarelor de candidatură se face de către elevi la
secretariatul liceului.

Coordonator proiect,
Prof. Gheorghiță Florin

CALENDARUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR –ELEVI PENTRU
PROIECTUL ERASMUS + THE MORE YOU KNOW, THE MORE YOU LOVEEtapa a II-a, Septembrie 2019
Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

2 Septembrie 2019 – anuntarea criteriilor de selectie
3 - 9 Septembrie 2019 - depunerea dosarelor de candidatură la secretariat
10 Septembrie 2019 – evaluarea dosarelor de candidatură
10 Septembrie 2019 – sustinerea testului grila si a interviului
11 Septembrie 2019 – anuntarea rezultatelor finale.
GRILA DE PUNCTAJ
Criteriu
Curriculum vitae – format European
Scrisoare de intenţie
Test grila
Interviu in lb. engleza

Punctaj
0-30 p
0-20 p
0-20 p
0-30p

Grilă de evaluare a CV-ului – format european
Criteriu
Experienţă profesională/concursuri
Participare activitati extracurriculare
Competenţe personale

Punctaj
0-10 p
0-10 p
0-10 p

Coordonator proiect,
Prof. Gheorghiță Florin

