Anunț selecție elevi pentru participarea la activitățile
proiectului KA102 - VET learner and staff mobility: Leather
workshop - tradiție și inovație în prelucrarea produselor din piele
(LW-TIPPP)
Grup ţintă : elevi înscrişi în clasele a X-a învățământ profesional în anul şcolar 20192020 și respectiv 2020-2021. Calificările vizate: Confecționer articole din piele și
înlocuitori. Perioada mobilităţii: 3 săptămâni, 21 de zile: 30 martie- 18 aprilie 2019.
Numărul de locuri disponibile: 10+ 4 pentru fiecare flux, 10 pentru elevii cu rezultate
bune și foarte bune și 4 pentru elevii din medii defavorizate: dificultăți educaționale: tineri cu
dificultăți de învățare; persoane care abandonează timpuriu studiile; orfani de unul sau ambii
părinți, elevi ce provin din familii cu un nivel de trai scăzut, venituri mici, dependență de
sistemul asigurărilor, obstacole geografice: persoane din zone îndepărtate sau rurale sociale.
Termen înscriere 21- 31 octombrie 2019
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
• Participantul trebuie să fie elev în clasa a X-a , la Liceul Tehnologic Ion Nistor,
învățământ profesional, specializarea Confecționer articole din piele și înlocuitori Domeniul
Pregătirii de bază – Industrie textilă și pielărie
• Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani neîmpliniţi până în ultima
zi de plasament;
• Candidatul nu a/beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru
efectuarea stagiului de practică;
• 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 desfăşurate în timpul mobilităţii de formare;
• Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 7,00 în anul şcolar anterior 20182019
• Media 10 ( zece) 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 A 1.
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;
• Acord parinţi pentru participarea la selecţie;
• Recomandarea profesorilor de la clasă pentru cunoştinţele de limba engleză; pentru
cunoştinţele de specialitate, la unul dintre modulele practice și recomandarea de la profesorul
diriginte
• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
• Ancheta socială- obligatoriu pentru elevii din grupul de risc- medii defavorizate
• 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.

Coordonator proiect,
Prof. Gheorghiță Florin

