MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România, E-mail: lipfvoltaire@gmail.com
Website: www.liceulvoltaire.ro, fax 0351413241, tel. 0351413242, 0770261755

ANUNȚ SELECȚIE
ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA PROIECTUL
ERASMUS + KA229

“Découvrir le patrimoine culturel et naturel
à travers les 5 sens”
Nr: 2018-1-IT02-KA229-048307_2
Elevii dornici să participe neuniunile transnationale vor depune la secretariatul unității
școlare documentele:
1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1)
2. CV – model european, în limba română;
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions
3. Copie act de identitate;
4. Scrisoare de motivaţie care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect,
calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă
al proiectului; (Anexa 2)
5. Recomandare dată de dirigintele elevului - aceasta trebuie să cuprindă: situația la
învățătură (media la purtare, media generală și media la Lb. franceză în anul școlar
2018-2020), situația disciplinară, motive ce îl recomandă pentru participarea la
mobilitate; (Anexa 3)
6. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 4)
7. Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 5)
8. Declaraţie de conformitate (Anexa 6).
9. Declaraţie privind excluderea finanţării multiple (Anexa 7);
10. Declarație părinte – rambursare cheltuieli (Anexa 8).
11. Portofoliu individual ( diplome, contribuţii la proiecte, acţiuni de voluntariat )
12. 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.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Adresă: Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România, E-mail: lipfvoltaire@gmail.com
Website: www.liceulvoltaire.ro, fax 0351413241, tel. 0351413242, 0770261755

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată
mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea
automată a candidatului.
Profesorii care doresc să participe la reuniunile transnationale vor depune un
dosar de candidatură până la data de 31 octombrie 2018 ce va conţine:
 Cerere de înscriere (formular tip – anexa 1);
 Copie xerox după cartea de identitate;
 Acord privind utilizarea datelor personale (anexa 5);
 Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie (anexa 6)
 Curriculum vitae – format european, semnat si datat pe fiecare pagină
 Scrisoare de intenţie, în care se vor menţiona : motivaţia de a participa la un proiect
european, modalităţile de diseminare; detalii despre modalităţile de utilizare a
rezultatelor obţinute în cadrul proiectului ( diseminare şi valorizare)
 Prezentarea unui plan de diseminare care va cuprinde minim 4 activităţi de diseminare
şi 4 activităţi care să asigure sustenabilitatea proiectului
Reuniunile transnationale:
C1 02-2019 PORTUGALIA - 5 elevi, 2 profesori
C2 04-2019 FRANȚA – 5 elevi, 2 profesori
C3 11-2019 ITALIA - 5 elevi, 2 profesori
C5 05-2020 BULGARIA – 5 elevi, 2 profesori

CALENDARUL SELECTIEI :
24 octombrie 2018 – anunţarea şi afişarea criteriilor (site-ul liceului; avizier elevi)
25 octombrie – 30 octombrie, depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu nr.
de înregistrare
31 octombrie - 1 noiembrie 2018 – evaluarea dosarelor de candidatură şi afişarea
listelor pentru susţinerea probelor practice şi a interviului
2 noiembrie 2018 – proba scrisă de limba franceză
6 noiembrie 2018 – proba orală de limba franceză
8 noiembrie 2018 - interviul de selecţie
9 noiembrie 2018 – afişarea rezultatelor
12 noiembrie 2018 – depunerea contestaţiilor
13 noiembrie 2018 - rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea grupului ţintă selectat (20
elevi selectaţi şi rezerve)

