ANUNȚ SELECȚIE
MOBILITĂȚI ERASMUS + LISABONA, PORTUGALIA
În vederea selecției celor 54 de participanți la mobilitățile Erasmus+ care se vor
derula în Lisabona, Portugalia, se organizează selecția acestora, din rândul elevilor de
clasa a X-a profil Servicii, domeniul de pregatire de baza Turism și alimentație si Comerț,
domeniul de pregatire generală Turism, Alimentație,Comerț.
Durata fiecărei mobilității este de 19 zile, 15 zile lucrătoare x 6 ore/pe zi = 90 ore, care
corespund nr.de ore de pregătire practica ale modulului.
Perioadele de desfășurare a mobilităților și numărul de participanti pe flux sunt:
- Flux 1 27.03.- 14.04.2017- 18 participanți, câte 6 de la fiecare domeniu de calificare plus doi
profesori însoțitori
- Flux 2 22.05.- 09.06.2017- 18 participanți, câte 6 de la fiecare domeniu de calificare plus doi
profesori însoțitori
- Flux 3 19.06.- 07.07.2017- 18 participanți, câte 6 de la fiecare domeniu de calificare plus doi
profesori însoțitori.
Cheltuielile cu pregătirea, transportul și cazarea elevilor pe perioada mobilității
sunt suportate de către beneficiarul aplicant al proiectului, conform bugetului aprobat.
Selecția participanților(54 elevi) și a rezervelor (9 elevi) va avea loc potrivit criteriilor de
eligibilitate, administrative și de selecție.
Criterii de eligibilitate, administrative și de selecție
Criterii de eligibilitate
Participă la selecție elevii claselor a X-a, ciclul inferior al liceului, specializările
Comerț,Turism și Alimentație Publică. Aceștia trebuie să aibă o situație școlară bună (media
generală an școlar 2015-2016), nota la purtare 10, competențe lingvistice de limbă engleză
minim A1.2.

1

Criterii administrative : dosar candidatură complet și depus în termen.
Criteriile se notează cu admis/respins.
Pentru a participa la etapa selecției elevilor în vederea participării la mobilitățile din cadrul
proiectului Erasmus+, vor depune la secretariatul școlii, începând cu data de 14 noiembrie
2016, până în data de 18 noiembrie 2016, ora 13.00, dosarul de înscriere care va cuprinde:
-

Cerere de înscriere (formular disponibil pe site-ul scolii)

-

Scrisoare de intenție

-

CV Europass (model disponibil pe site-ul scolii)

-

Copie carte de identitate

-

Adeverință medicală

-

Adeverință școală care să ateste calitatea de elev al clasei a X-a (se ridica de la
secretariat)

-

Recomandare diriginte ( formular disponibil pe site-ul scolii)

-

Acord scris părinți ( formular disponibil pe site-ul scolii)

-

Opis documente.

Criterii de selecție
-

Competențe profesionale – 30 puncte – evaluare prin proba practică (P1)

-

Competențe lingvistice – 60 puncte – evaluare prin proba orală ( P2)
Cele doua probe se vor sustine la scoala, în perioada 05.12.2016-09.12.2016, potrivit

programarii, conținutirile și bibliografia fiind afisate si la avizier, si pe site-ul scolii.
Se vor acorda punctaje, astfel: P1 maxim 30 puncte, P2 maxim 60 puncte.
Elevii participanti la selecție care fac parte din categoriil defavorizate ( elevi cu
bani de liceu/bursă socială) primesc 10 puncte din oficiu, care se adaugă punctajelor
celor două probe (P1+P2).
Etapele selecției:
-03.11.2016 Anunțare selecțe pe site-ul școlii www.fsnitti.ro, pagina web a proiectului și la
avizierul Erasmus+ din incinta școlii (corp A, parter);
-14.11.2016-18.11.2016

Înscriere și depunerea dosarelor candidaților la secretariat, cu

număr de înregistrare;
- 21.11.2016 -25.11.2016 Verificarea dosarelor și anunțarea publică a eligibilității;
- 05.12.2016-09.12.2016 Susținerea probelor de concurs;
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Afișarea rezultatelor la avizierul ERASMUS+ și pe pagina web a școlii, în 48 ore de la
organizarea celor două probe, pentru fiecare participant în ordine descrescătoare a punctajelor
obținute, pe specializări.
Depunere contestații – rezolvare în 24 de ore
14.12.2016 Afișare listă rezultate finale .

Responsabil proiect,
Spalatelu Mariana Florina
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