CRITERII DE SELECŢIE A ELEVILOR PARTICIPANŢI LA
MOBILITATEA DIN CADRUL PROIECTULUI
“Fostering Comunicative Competence through Arts”
Nr. de referinta: 2015-1-ES01-KA219- 015817_3
Beneficiar: Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău
Parteneri: 1. ZONA ESCOLAR RURAL MONTSANT-Spania-Cabacés (coordonator) Mare
2. Instituto Comprehensivo „Fillipo Traina”-Italia-Vittoria
3. Szkola Podstawow nr.6 Marii Sklodowskielj-Curie W Rudzie Slaskiel- Polonia-Ruda
Slaska
SELECŢIA BENEFICIARILOR
Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”, Bacău selectează elevi în vederea constituirii
grupului ţintă pentru proiectul ““Fostering

Comunicative Competence through Arts” , nr.

de referință 2015-1-ES01-KA219- 015817_3. Proiectul este finanţat de UE prin programul
Erasmus+, Proiect de parteneriat strategic între școli.
GRUP ŢINTĂ: elevi înscrişi în clasele a V-a și a VI-a , a IX și a X-a , în anul şcolar 2015-2016;
Perioada mobilității: 5 zile x 1 deplasare;
Numărul de locuri disponibile: 12
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:


Participantul trebuie sa fie elev în clasa a V-a și a VI-a , a IX-a și a X-a



Candidatul nu a beneficiat/beneficiază de altă finanţare din alte proiecte ale UE



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 învăţătura, media generală peste 8 ,50 în anul şcolar anterior
(2014-2015);



Media 10 (zece) la purtare în anul şcolar anterior;



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;



Scrisoare de intenţie semnată de candidat în care se prezintă motivaţia candidatului de
a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru
selectarea în grupul ţintă al proiectului (model);



Acordul părinţilor pentru participarea la selecţie (formular);



Recomandarea de la profesorul diriginte (model);



Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (model);

NOTĂ: Dosarele vor primi un număr de înregistrare de la Secretariatul unităţii în ziua depunerii.
MENŢIUNI SUPLIMENTARE:


Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi
principiul nediscriminării (paritatea de gen, apartenenţa la o etnie, categorii sociale
defavorizate, etc.);



Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea
descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

ETAPELE DE SELECŢIE:
1.Depunerea dosarelor:(NOTĂ: Dosarele se depun între orele 8.00-12.00 la doamna
profesoară Bejinariu Laura)
2. Analiza dosarelor
3. Interviu cu elevii candidați
4. Afişarea rezultatelor
5.Depunerea contestaţiilor:
6.Publicarea rezultatelor finale:
Evaluarea candidaților:
Selecţia elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor de eligibilitate a
candidaţilor.
1. Evaluarea dosarului de candidatură – 100 puncte


Relevanţa abilităţilor/calităţilor/experienţei personale înscrise în Curriculum Vitae
(format european) pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat de
către candidat: (20 puncte);



Motivaţia participării la activităţile proiectului (rezultată din scrisoarea de intenţie
– originalitate, acurateţea, calitatea argumentării ideilor): (20 puncte);



Caracterizarea de către profesorul diriginte – cu menţionarea calităţilor elevului de
adaptabilitate, socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranţă, seriozitate,
credibilitate, rezistenţă la stres şi situaţia la învăţătură: (20 puncte).



Interviul - (40 puncte)

Notă: Documentele necesare întocmirii dosarului pot fi luate de la doamna profesor Bejinariu Laura
Pentru fiecare mobilitate selecția elevilor va fi realizată cu cel puțin 3 luni de zile înaintea plecării în
străinătate și va fi anunțată pe site-ul școlii - www.pedagogicbacau.ro

Coordonator proiect,
Nistor Dorel

