ANUNȚ SELECȚIE ELEVI
în vederea participării la activități de mobilitate desfășurate în cadrul proiectului
„Oportunităti de dezvoltare profesională la standarde europene”,
contract numărul – 2018-1-RO01-KA102-048405
Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET)
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi, în calitate de beneficiar,
organizează selecția în vederea constituirii grupului țintă format din 14 elevi clasa a X-a,
Tehnician în activități de comerț care vor efectua stagiile de pregătire practică în perioada
08-19 aprilie 2019 la MERCEARIA DO BAIXA|AMANHECER – Lisabona, Portugalia și 4
rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajului, conform grilei de evaluare stabilite. În cazul
în care vor exista punctaje egale, departajarea se va face pe baza mediei anuale din anul școlar
2017-2018.
Criterii de selecție:
1. Elev în clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază: Comerţ, Economic, specializarea
Tehnician în activități de comerț;
2. Nivel corespunzător al competențelor profesionale - Mediile modulelor de specialitate - M1:
Bazele contabilității, M2: Economia întreprinderii, M3: Calitatea produselor și serviciilor și
M4: Activități economice și comerciale, din anul școlar 2017-2018;
3. Nivel de cunoaștere a limbii engleze minim A2;
4. Atitudine și motivaţie pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi interesul pentru
formare profesională;
5. Calităţi morale şi de comportament;
6. Performanţe şcolare obţinute, rezultate școlare anuale;
7. Starea de sănătate corespunzătoare deplasării în mobilitate.
Conținutul dosarului de candidatură:
1. Cerere de înscriere tip înregistrată la secretariatul instituţiei; (Anexa 1)
2. Adeverință de elev cu mediile modulelor de specialitate, media pentru anul școlar 2017-2018
și media la purtare, clasa specializarea, confirmare bursă;
3. Scrisoare de intenție care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care
mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în
care candidatul își propune să utilizeze, în scoală și în viitoarea carieră profesională,
competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare;
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4. CV în format Europass - completat în limba română şi semnat de către candidat pe fiecare
pagină, având anexate copii după documentele justificative relevante pentru această activitate;
5. Recomandare dată de dirigintele clasei;
6. Copie după CI/ BI;
7. Adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru desfășurarea stagiului de pregătire practică
în străinătate”.
8. Acord scris părinte/tutore legal pentru deplasare în străinătate în perioada stabilită și că îi pot
fi folosite imaginile (ambii părinți), în original .(Anexa 2)
9. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (ambii părinți),
în original (Anexa 3).
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai sus,
într-un dosar din PVC CU ȘINĂ, FĂRĂ FOLII DE PLASTIC. Prima pagină va fi OPIS.
Dosarele se depun la secretariatul şcolii, în termenul stabilit şi vor primi număr de înregistrare.
Vor fi validate doar dosarele complete.
Perioada de depunere a dosarelor: 03.12.2018 – 07.12.2018
Probele concursului de selectie:
1. Proba orală de evaluare a competențelor lingvistice - Limbă engleză
2. Interviu privind evaluarea motivației și a interesului pentru participarea candidatului la acest
stadiu de formare profesională și personală.
Data și locația de desfășurare a probelor de selecție: 12.12.2018, orele 14,00 CORP B
Criteriile specifice de selecție și indicatori de evaluare
CRITERIUL
DESCRIERE
PUNCTAJ
I. Competențe profesionale de Media notelor obținute la modulele de 30p
specialitate
specialitate, – evaluare adeverință
𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3 + 𝑀4
𝑀=
4
Se vor acorda:
30 p pentru M între 9 -10
20 p pentru M între 8-8,99
10 p pentru M între 7-7,99
0 p pentru M sub 7
II. Competențe lingvistice
Probă orală limba engleză
20 p
- Înțelegerea mesajului transmis 10 p
Comunicare orală/interacțiune 10 p
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III. Motivație pentru dezvoltarea
competențelor profesionale și
dezvoltare personală
IV. Performante școlare obținute
de candidat (participări la
concursuri școlare sau alte
activități
revelante,
premii
obținute)
V. Calități morale și de
comportament, capacitate de
cooperare, lucru în echipă,
autoevaluare,
diseminare,
valorificare rezultate proiect.
VI. Elev cu bursă socială, mediul
rural, orfan
PUNCTAJ TOTAL

Interviul
Evaluarea scrisorii de intenție

10 p
10 p

Evaluare C.V-ului și a documentelor anexate 10 p
5p pentru participare concursuri școlare sau
alte activități relevante
10 p pentru premiu obținut la concursuri
Evaluare Recomandare dată de profesorul 10 p
diriginte

Evaluare adeverință și CI

10 p
100 p

Afișarea rezultatelor: 14.12.2018, orele 10,00
Primirea contestațiilor: 14.12.2018, orele 12,00-14,00
Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 14.12.2018, orele 14,00-16,00
Cerințe pentru participanți (în timpul și după finalizarea proiectului):
a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și culturală, care
se va desfășura anterior perioadei de mobilitate;
b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de
gestiune a proiectului;
c. elaborarea raportului individual la revenirea din mobilitate, conform formularului elaborat
de A.N.P.C.E.F.P.;
d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în
conformitate cu planului de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul
proiectului.
Bibliografie:
1. FACE-TO_FACE, Redstone, Chris, Cunningham, Gillie, Oxford University Press, 2014;
2. REAL LISTENING AND SPEAKING, Craven, Miles, Cambridge University Press.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa echipei de management formată din:
prof. dr. Laura Maria Cârstea (director)
prof. Liana Jescu (responsabil de proiect)
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