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Proiect finanţat prin Programul Erasmus+
Acţiunea cheie KA2 – proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară (doar între
școli)
Titlul proiectului: “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”,
Numărul de identificare al contractului: 2018-1-PT01-KA229-047535_2
Partener: Liceul „Voltaire” Craiova

Procedura de selecţie a participanţilor la mobilitate
în cadrul proiectului “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”
Referinţe:
- Ghidul Programului Erasmus+
- Apelul național la propuneri de proiecte 2018 - elaborat de Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
- Contractul de finanțare încheiat între Liceul Voltaire şi Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale privind finanțarea proiectului nr - nr.
2018-1-PT01-KA229-047535_2 cu titlul “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”, din cadrul
Programului Erasmus +
I. Scopul procedurii:
1. În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”,cu
numărul de referinţă 2018-1-PT01-KA229-047535_2, în cadrul Programului ERASMUS+,
actiunea KA2, parteneriate strategice între şcoli, în baza contractului de finanţare încheiat cu
A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale ), Liceul „Voltaire” trebuie să realizeze 5 activităţi transnaţionale de
predare/ formare/ învăţare pe întreaga instituție dupa cum urmeaza:
C1 - Turcia Ianuarie 2019 - READING DRAMA BOOK - THEATER
C3 - Portugalia Mai 2019 - READING COMICS (BD) - CHARACTER
C4 - Grecia Octombrie 2019 - READING THE POETRY - MAGAZINE
C5 - Italia Martie 2020 - READING BIOGRAPHY – TAKING A SHORT MOVIE
C6 – Spania Iunie 2020 - READING SHORT STORIES - MUSICAL
2. Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic şi elevilor cu vârsta
cuprinsă între 14 și 18 ani de la Liceul „Voltaire”, care doresc să participe la mobilitățile din cadrul
proiectului, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.
3. Prin respectarea procedurii de selecţie şi conţinutului proiectului, vor fi selectaţi 2 profesori
/LTTA si un număr de 22 elevi din unitatea școlară în ordinea descrescătoare a punctajului și a
opțiunilor exprimate după cum urmează:
C1 - Turcia Ianuarie 2019 – 4 elevi
C3 – Portugalia Mai 2019 – 5 elevi
C4 - Grecia Octombrie 2019 – 4 elevi
C5 - Italia Martie 2020 – 4 elevi
C6 – Spania Iunie 2020 – 5 elevi
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II. Descrierea procedurii:
Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile:
– Contractului de finanţare 2018-1-PT01-KA229-047535_2, încheiat între Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi în calitate de beneficiar și partener al proiectului;
– Anexa I, cu privire la descrierea proiectului - Aplicaţia depusă pentru finanţare;
– Anexa III- Reguli financiare şi contractuale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei Liceul „Voltaire” în calitate de beneficiar şi partener al
proiectului.
1. Directorul școlii numește prin decizie internă echipa de selecție a elevilor formată din
responsabilul de selecție, profesor de engleză, consilier educativ si un profesor de socio-umane
precum și echipa de selecție a profesorilor însoțitori formată dintr-un profesor de limba engleză, un
profesor din aria curriculara Limbă și comunicare și un profesor din aria curriculară Om și societate.
Membrii echipei de selectie nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu elevii/ profesorii
însoțitori înscriși pentru selecțiela selecție.
2. Echipa de selecție se va ocupa de primirea dosarelor candidaților, realizarea subiectelor și a
baremelor de corectare pentru probele de concurs.
3. Responsabilul cu selecția va distribui sarcinile fiecărui membru din echipa de selecție, va verifica
în prima etapă dacă candidații îndeplinesc criteriile de eligibilitate, va realiza planificarea elevilor
la probele de concurs, va întocmi toată documentația necesară probelor.
4. Echipa de selecție va realiza evaluarea candidaților, conform planificărilor întocmite de
responsabilul de proiect.
5. În urma selecției, fiecare profesor responsabil va întocmi borderourile de notare care vor fi
predate responsabilului de proiect.
6. Responsabilul cu selecția va întocmi catalogul final și procesul verbal al selecției. Nota finală se
va obține din media aritmetica a celor 5 probe.
7. Directorul școlii va emite decizia de aprobare a listei participanților.
8. Responsabilul cu selecția va afișa la avizierul școlii lista cu participanții la proiect și cu rezervele.
9. Responsabilul cu selecția va centraliza documentele în dosarul selecției care conține:
- dosarele de înscriere ale elevilor
- subiecte, bareme de notare, lucrări, fișe de evaluare a dosarului, fișe de evaluare a interviului
- decizia de numire a echipei de proiect
- anunțurile cu privire la selecție
- decizia de stabilire a participanților la proiect
III.1 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
• Participantul trebuie să fie elev al Liceului „Voltaire”, Craiova
• Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi18 ani ;
• Candidatul nu beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE
• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit
 Media la purtare 10 și media generală peste 8,00 în anul şcolar anterior 2017-2018
 Pentru mobilitatea din Turcia, varsta elevului nu va depasi 16 ani
 Disponibilitatea de a caza un elev din școlile partenere
III.2 Criterii de selecţie :
Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect : elevi din clasele IX-XII
Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 8,00 în anul şcolar anterior 2017-2018;
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Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire,
consiliere);
Dorinţa de participare la proiect : obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a
rezultatelor proiectului
Competenţe lingvistice de limba engleză (nivel minim A2 +)
Competenţe de TIC ( redactare documente word, power-point, tehnici de design)
Competenţe personale ( comunicare, organizare, planificare şi respectare a termenelor)
Portofoliu individual (diplome, contribuţii la proiecte, acţiuni de voluntariat)
III. 3 Conţinutul dosarului de candidatură – elevi
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/templates-instructions
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. engleză 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.
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.
IV. Informaţii privind probele de selecţie
Etapa 1- verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate
Etapa 2 - organizarea probelor de selecţie
Probele de selecţie
a. Probă la limba engleză - test scris de 60 de minute urmat de probă orală (conversație) (sunt
exceptati de la testul de limba engleza, elevii care detin un certificat Cambridge). Se va avea în
vedere ca nivelul de cunoştințe al elevilor sa fie minim A2 conform cadrului european.
b. Interviu - Vor fi evaluate profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă,
toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere),
dorinta de implicare în activităţi
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V.1. Etapele selecţiei:
– Publicarea/anunţul selecţiei;
– Înscrierea candidaţilor;
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse;
– Desfăşurarea concursului de selecţie;
– Afişarea rezultatelor;
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii;
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi/rezerve şi respinşi.
V.2. Criteriile specifice de selecție şi indicatori de evaluare - elevi:

CRITERIUL
I.Competenţe lingvistice

II. Performante şcolare
obţinute
de
candidat
(rezultate şcolare, participări
la olimpiade şi concursuri
şcolare) în ultimii 2 ani
școlari

III. Calităţi morale şi de
comportament, capacitate de
cooperare, lucru în echipa,
autoevaluare,
diseminare,
valorificare rezultate proiect

INDICATORI
DE PUNCTAJ
EVALUARE
Proba scrisă și orală – 20 p
Limba engleză
Probă de înţelegere a
textului scris – 5 p
- Probă de exprimare scrisă
(mail, scrisoare, prezentare a
unui eveniment) – 5 p
- Probă de exprimare orală 10 p
Evaluare C.V.-ului şi a 20 p.
documentelor anexate pe Participări la manifestări
anii scolari 2016-2017, culturale-artistice – 5 p (2,5
2017-2018
p /eveniment )
Participări la acţiuni de
voluntariat – 5 p ( 2,5 p/
eveniment)
Premii la concursuri școlare
max. 6 p (2p/concurs)
Premii la olimpiade școlare
– max 6 p (2p/județana, 4
puncte/ națională)
20 p.
Evaluare Recomandare dată
de profesorul diriginte
Criteriile din anexa 5 – 14 p
- Alte aspecte relevante cf
anexei 5 – 6 p

IV Motivaţia de participare Evaluarea
la activităţile desfăşurate în motivaţie
timpul mobilităţii

scrisorii

de 20 p.
Argumentarea motivaţiei de
a participa la proiect -10 p
Descrierea implicării în
proiect – 5 p
Descrierea modalităţilor de
promovare a activităţilor
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V. Interviul de autoprezentarea a candidatului

Vor fi evaluate profilul
personalităţii
candidatului
(capacitatea de a lucra în
echipă, toleranţa, rezistenţa la
stres,
capacitatea
de
adaptare,
seriozitate şi credibilitate,
putere de convingere), dorinta
de implicare în activităţi

proiectului – 5p
20 p
- Prezentarea obiectivelor –
5p
- Prezentarea competenţelor
personale – 5 p
- Interacţiune cu membrii
comisiei – 5 p

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 -5 noiembrie 2018 – proba de limba engleză şi interviul de selecţie
6 noiembrie 2018 – afişarea rezultatelor
7 noiembrie 2018 – depunerea contestaţiilor
9 noiembrie 2018 - rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea grupului ţintă selectat (22 elevi selectaţi şi
rezerve)
Menţiuni suplimentare:
• Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul
nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.); în
ordinea punctajului obținut
• Vor fi selectaţi suplimentar 10 elevi, pe lista de rezervă, în vederea completării grupului în cazul
neparticipării elevilor selectaţi, pentru activitatea respectivă;
În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul renunță la mobilitate (indiferent
de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral contravaloarea
cheltuielilor efectuate.
• Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor
obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.
VI. Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului):
a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, care se
va desfăşura anterior perioadei de mobilitate;
b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de
gestiune a proiectului;
c. implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu
planului de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului.
VII. 1. Criterii de selecţie a cadrelor didactice:
- Profesor titular, încadrat la Liceul „Voltaire”
- Competenţe de limba engleză, minim nivel B1 – 15 p
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- Implicarea în activitățile din cadrul altor proiecte - 15 p
- Implicarea activă în viaţa şcolii şi disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la
activităţile locale din cadrul proiectului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, elaborare ghiduri
didactice, realizare produse finale) - 20 p
- Interesul acordat formării şi dezvoltării profesionale - 20 p
- Modul în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării la
activitatea de învăţare/ predare/ formare – 20 p
Selecția participanților se va realiza în două etape:
1) Evaluarea dosarelor de candidatură - admis/respins
2) Scrisoare de intentie în limba romana – corelarea nevoii de dezvoltare profesională cu
responsabilitățile din proiect- 50 puncte
3) Planul de diseminare -50puncte
Depunerea dosarelor de candidatură se realizează de către profesori la secretarul
comisiei de selectie organizate la nivelul unităţii şcolare până la data de 31 octombrie
2018 şi vor conţine:
Documente obligatorii (lipsa lor va duce la eliminarea candidaturii) :
 Cerere de înscriere (formular tip – anexa 1);
 Copie xerox după cartea de identitate;
 Acord privind utilizarea datelor personale (anexa 2);
 Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie (anexa 4)
 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
Precizări suplimentare:
1. Selecția profesorului însoțitor se realizează exclusiv prin concurs de dosare.
2. În cazul în care lipsește act doveditor privind nivelul competențelor lingvistice în limba
engleză, profesorul va anexa pașsaportul lingvistic
Contestaţii:
Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse/transmise în data de
7.11.2018
pentru
cadre
didactice
între
orele
9.00
12.00
Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte
persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluţionare a
contestaţiei este definitivă.
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