Parteneriat Strategic Erasmus+
Brains at school - Knowledge is power!
Nr. de referință: 2015-1-PL01-KA219-016735
1 Septembrie 2015 - 30 Septembrie 2017

Procedura de selecție a elevilor
participanți la mobilitățile din cadrul proiectului ”Brains at school - Knowledge
is power!”
Nr. de referință: 2015-1-PL01-KA219-016735

I. Dispoziții generale
Art. 1. Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a elevilor participanți la mobilitățile
care se vor desfășura în Italia și Polonia în cadrul parteneriatului strategic în domeniul școlar prin
programul ERASMUS+ cu titlul ”Brains at school –Knowledge is power !”Nr. de referință:
2015-1-PL01-KA219-016735. Acesta va fi derulat la Liceul ”Matei Basarab ” - Craiova în perioada
1 septembrie 2015-30 septembrie 2017 în parteneriat cu școlile Gimnazjum nr.1, Mosina din
Polonia și Instituto Comprensivo Muro Leccese din Italia.
Art. 2. Prezenta procedură se adresează elevilor înscriși în clasele: a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a sau
a IX-a , la Liceul ”Matei Basarab” , Craiova, în anul școlar 2015-2016.
Art. 3. Selecția elevilor se realizează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri aprobată de
Echipa de proiect .
II. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție
Art. 4. Selecția elevilor se realizează prin concurs de dosare și interviu în limba engleză.
Art. 5. În urma procesului de selecție vor fi admiși 20 de elevi și 5 rezerve în ordinea
descrescătoare a punctajului.
Art. 6. (1) În vederea selecției, vor fi parcurse următoarele etape:
diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție;
depunerea dosarelor de către candidați;
evaluarea dosarelor candidaților;
 interviul în limba engleză ;
anunțarea rezultatelor selecției.
(2) Procesul de selecție se organizează în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1);
(3) Dosarele de candidatură vor fi predate pe baza unui proces-verbal de predare-primire către prof.
Chiurtu Georgeta (tel. 0726785171) sau prof. Jianu Simona (tel. 0726586937) la Liceul ”Matei
Basarab”.

Art. 7. (1) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:
1. Fișă de înscriere tip (Anexa 2);
2. Copie după CI/ Certificat de naștere;
3. Scrisoare de intenţie care va cuprinde: modul în care implicarea în activitățile proiectului
răspunde nevoii de învățare a elevului, modul în care elevul îşi propune să utilizeze în şcoală
abilitățile dobândite pe parcursul participării la activitățile proiectului;
4. Recomandare dată de profesorul diriginte / învățătorul clasei;
5. Adeverinţă medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate;
6. Declarație părinte (Anexa 3).
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus,
într-un dosar cu şină. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.
(2) Comisia de evaluare poate solicita candidaților și alte documente care să ateste încadrarea în
criteriile de selecție.
Art. 8. În selectarea membrilor grupului țintă se vor lua în considerare următoarele criterii:
1. abilități de comunicare în limba de lucru a proiectului (limba engleză);
2. competențe digitale;
3. disponibilitatea familiei de a oferi găzduire elevilor din țările partenere precum și de
a sprijini activitățile proiectului pe durata desfășurării lor în țară (2015 - 2017);
4. stare bună de sănătate;
5. înscris în clasele: a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a sau a IX-a, la Liceul ”Matei Basarab”,
Craiova, în anul școlar 2015-2016;
6. domiciliul stabil în Craiova;
7. disponibilitatea de a se deplasa și participa la întâlnirile de activitate de proiect în
Polonia și / sau Italia.
Art. 9. (1) Componența comisiei de evaluare este următoarea:
un președinte (Directorul Liceului ”Matei Basarab” , Craiova);
patru membri (profesorul responsabil al proiectului, responsabilul cu proiectele europene la
nivelul școlii, un profesor de limba engleză, un profesor de informatică);
(2) Unul dintre membrii evaluatori îndeplinește și funcția de secretar al comisiei de evaluare.
(3) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:
informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție;
evaluarea dosarelor candidaților și a interviului pe baza criteriilor de selecție stabilite (Anexa 4);
stabilirea candidaților admiși;
anunțarea rezultatelor procesului de selecție;
(4) Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli:
responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în conformitate cu criteriile de
selecție stabilite;
transparența procesului de selecție;
respectarea termenelor stabilite.
Art. 10. Prezenta procedură a fost validată în data de 02.12.2015 de către membrii Echipei de
proiect și afișată pe site-ul http://mateibasarabcraiova.ro/ și la avizierul Liceului ”Matei
Basarab”.

Anexa 1

Calendarul concursului de selecţie:

03.12.2015 - 08.12.2015

Depunerea dosarelor de candidatură

09.12.2015 - 10.12.2015

Evaluarea dosarelor de candidatură

14.12.2015, Ora 12.00

Desfăşurarea interviului(în ordinea afișată la
avizierul școlii)

15.12.2015, Ora 12.00

Afişarea rezultatelor

Anexa 2

Fișă de înscriere

Numele și prenumele elevului _______________________________
Data nașterii _____________________________________________
Adresa __________________________________________________
Școala __________________________________________________
Clasa ___________________________________________________
Numele și prenumele părintelui _____________________________
Telefon _________________________________________________
E-mail __________________________________________________

Anexa 3

Declaraţie

Subsemnatul,

________________________________________________,

părinte

al

elevului ________________________________________________, din clasa ___________ a
Liceului ”Matei Basarab” din Craiova, declar că sunt de acord ca fiul / fiica meu să participe la
mobilitățile proiectului ”Brains at School – Knowledge is power!”, nr. de referință 2015-1-PL-KA219-016735, derulate în Polonia şi/sau Italia, în cazul în care este selectat(ă).

Data,

Semnătură părinte,

Anexa 4

Criteriile specifice de selecție:

Nr.
crt.

CRITERIUL

PUNCTAJ

1

Scrisoarea de intenție

25 puncte

2

Recomandarea profesorului diriginte / învățătorului

25 puncte

3

Interviul în limba engleză

50 puncte

Total

100 puncte

