ANUNT
Privind selectia participantilor (stagiari VET)
în cadrul proiectului Erasmus+ pentru Competente si Competitivitate in Harghita!” nr.
contract 2017-1-RO01-KA102-03 6620
Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Ditrau în calitate de beneficiar si organizatie de trimitere ,
Liceul Tehnologic Kós Károly Miercurea Ciuc şi Liceul Tehnologic Venczel József
Miercurea Ciuc in calitate de organizatii de trimitere în cadrul proiectului cu nr. 2017-1RO01-KA102-03 6620, finanţat de UE, prin Programul Erasmus+ , Actiunea cheie 1 –VET
organizeaza CONCURS pentru SELECTIA participantilor -STAGIARI VET (elevi) din
grupul tinta al proiectului mentionat mai sus care va fi alcătuit din:
Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Ditrau
-12 elevi de cls.XI, din invatamantul liceal tehnologic,specializarea Tehnician ecolog si
Protectia mediului (Portugalia, 19 februarie - 09 martie 2018.)
- 10 elevi de cls.X elevi, din invatamantul liceal tehnologic,5 elevi de la calificarea Tehnician
prelucrarea lemnului + 5 elevi de la calificarea Tamplar universal (Polonia, 4 iunie -22 iunie
2018.)
Liceul Tehnologic Kós Károly Miercurea Ciuc
-15 elevi de cls.a XI a, din invatamantul liceal tehnologic, calificarea Tehnician ecolog si
Protectia mediului (Portugalia, 12 martie- 30 martie 2017.)
Liceul Tehnologic Venczel József Miercurea Ciuc
-10 elevi cls.X, din invatamantul liceal tehnologic, calificarea Tehnician prelucrarea lemnului
(Polanda, 25. iunie -13 iulie 2018.)
ELEVII SELECTATI VOR DESFASURA ACTIVITATI DE MOBILITATE, DE
EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA IN STRAINATATE(POLONIA si
PORTUGALIA) CU O DURATĂ DE 21 ZILE(19 ZILE DE STAGIU+2 ZILE DE
CALATORIE) .
Ce beneficii are un stagiar VET(participant la mobilitati Erasmus+)?
 Posibilitatea de a lucra în companii din ţările participante sau partenere la program;
 Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere
 Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de
formare si plasament prin intermediul creditelor ECVET şi menţionarea mobilităţii în
suplimentul la certificatul de calificare eliberat la absolvire
 Sprijin financiar care să acopere cheltuielile generate de viaţa într-o ţară străină si
transportul international
 Bursa de studii/socială de la scoala se primeşte şi în perioada mobilităţii (exceptând
vacanţele), dacă participantul rămâne eligibil
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Care este valoarea grantului?
Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate!. Este
încurajată găsirea unor fonduri suplimentare prin intermediul unor sponsorizări.
PENTRU MOBILITĂȚILE VET:








1666 EUR/3 saptamani – Polonia
1512 EUR/3 saptamani-Portugalia
Cheltuielile de transport internațional se decontează separat si se adauga grantul mai
sus menționat, 275 EUR/persoana pentru Polonia si 360 EUR/persoana pentru
Portugalia.
În timpul mobilităţii ERASMUS+ studentul nu poate beneficia de alte finanţări din
fonduri europene!
In timpul mobilitatii elevul va fi insotit de cel putin un cadru didactic .
Pentru elevii cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care
ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice
aferente acesteia) se poate aloca un supliment de grant. Suplimentul de grant se alocă
doar în baza unor documente justificative (adeverință de beneficiar de bursă socială
eliberată de scoala sau setul de documente necesare pentru solicitarea bursei sociale.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR:





Calitatea de elev, la clasa si specializarea care fac obiectul mobilitatilor pe care si-o
pastreaza statutul de elev pana la incheierea anului scolar in care a efectuat mobilitatea
Competenţe lingvistice în limba engleză, nivel minim A1 constatat la selectie;
Nivel educație, calităţi morale şi de comportament- media minima la purtare minim
8,50 in anul scolar anterior mobilitatii
Motivaţie pentru participare la stagiul de formare european- Dosar de candidatura
complet si corect intocmit

Conţinutul dosarului de candidatură:
Documente obligatorii:
 Fisa de inscriere in care se va descrie profilul/domeniul de studiu,clasa
 copie după actul de identitate al candidatului;
 curriculum vitae – model europass, in limba romana, listat si electronic ;
 scrisoare de intentie care să conţină motivarea dorinţei de participare, obiectivele de
formare urmarite si rezultatele asteptate;
 adeverinţă medicală , in original;
 recomandarea dirigintelui.
 acord parental( ambii parinti), in original;
Documente optionale relevante pentru mobilitate:
-certificate lingvistice (fotocopii). Pe certificate se va preciza nivelul de cunoastere a limbii
respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinta pentru
Limbi Straine .
Doar pentru candidatii cu oportunitati reduse: adeverinta de beneficiar al unei burse
sociale sau Bani de liceu eliberata de scoala sau actele corespunzatoare obtinerii unei burse
sociale(detalii se obtin la secretariatele unitatilor de invatamant)
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CRITERII DE SELECŢIE:
- rezultatele scolare calculate din media dintre media generala la disciplinele de specialitate si
media la limba engleza din anul scolar incheiat.(maxim 60 puncte)
- comportament şi calitati personale rezultate din media la purtare din anul scolar incheiat si
recomandarea dirigintelui/ei (max.30pct.Media la purtare minima admisa este 8,50.
-prima participare la stagii cu finantare UE rezultat din Fisa de inscriere a candidatului
(max.10pct).
Punctajul final se obţine prin însumarea punctelor de la cele trei criterii de evaluare,
pentru fiecare candidat în parte şi reprezintă nota finală.La acesta se poate adauga o
bonificatie de pana la 2 puncte pentru elevi din medii defavorite.
Menţiuni suplimentare
Înscrierea candidaţilor se face o singura data, dosarul se depune si inregistreaza la secretariat
si ramane la unitatea scolara.SE VA UTILIZA DOSAR CU SINA FARA FOLII DE
PLASTIC. La coperta de pune OPIS. Dosarele incomplete din punct de vedere al
documentelor sau neconforme cu locurile disponibile (nivel de studiu, calificare ) determina
excluderea candidatului din concurs.
Rezultatele scolare (mediile la disciplinele de specialitate, limba engleza si purtare din anul
scolar anterior) vor fi colectate centralizat de catre coordonatorul Erasmus+ de la
secretariatele unitatilor scolare, dupa incheierea procesului de inscriere.
Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele nominale si a sesiza
eventualele neconcordante cu datele reale.
Selecţia elevilor se realizează in condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie,
dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii
specificaţi în proiect(participanti din mediul rural), precum şi de repartizarea pe unitate
scolara agreată de parteneri in Acordul de parteneriat incheiat.)
Se vor selecta suplimentar 3 elevi de rezervă in vederea completării grupului ţintă, in cazul in
care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi renunţă, inainte de inceperea stagiului de
practică.
Ierarhizarea candidatilor in vederea selecţiei participantilor şi a poziţiilor de rezervă se
realizează in ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare. In caz
de egalitate la punctaj candidatii cu oportunitati reduse sau nevoi speciale vor avea prioritate.
Locul castigat prin concurs este garantat atat timp cat candidatuul nu depune o cerere de
renuntare la locul obtinut .
Confirmarea rezultatelor selectei este tacita.
Intrebarile legate de proiect si program se pot transmite la adresa de email:
roman.sandor@gmail.com
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GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE SELECTIE:
Informarea elevilor

02.10-12.10.2017

Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul unitatilor

13.10-15.10.2017

scolare de trimitere
Verificare dosarelor de candidatură,stabilire eligibilitate candidat 16.10.2017
Afisare candidati eligibili
Centralizare date, completare Fisa evaluare candidat, calculare 17-18.10.2017
punctaj ,ierarhizare candidatii
Afişarea candidaţilor admişi în urma procesului de selecţie, care

19.10.2017

dobândesc statutul de participant la proiectul de mobilitate
ERASMUS +








Depunerea şi soluţionarea contestaţii

20.10.2017

Afisare rezultate finale

21.10.2017

Informatii referitoare la documente la:
Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Ditrau: Román Alexandru, tel: 0762248960
Liceul Tehnologic Kós Károly Miercurea Ciuc: Lapohos Anna-Mária, tel: 0757075902
Liceul Tehnologic Venczel József Miercurea Ciuc: Bálint Gabriella, tel: 0728006669
pagina web a beneficiarului: www.puskas.ro
pagina Facebook a beneficiarului.
avizierul proiectului din fiecare unitate scolara
COORDONATOR DE PROIECT,
Román Alexandru
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