ANUNT PRIVIND SELECŢIA STAGIARILOR VET IN CADRUL PROIECTULUI
FINANTAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 1, VET,
Experiente si perspective profesionale pentru viitorii angajati sau angajatori pregatiti
pe piata europeana a muncii - contract nr. 2017-1-RO01-KA102-036335
Liceul Banatean Otelu Rosu in calitate de beneficiar si organizatie de trimitere în cadrul
proiectului cu nr. 2017-1-RO01-KA102-036335, 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:
-16 elevi cls. X, din invatamantul liceal teoretic, profil real, specializare MatematicaInformatica/Informatica intensiv (Spania, 2.04-20.04.2018)
-16 elevi cls. XI, din invatamantul liceal teoretic, profil real, specializare MatematicaInformatica/Informatica intensiv (Cipru, 4.06-22.06.2018)
ELEVII SELECTATI VOR DESFASURA ACTIVITATI DE MOBILITATE, STAGII DE FORMARE PROFESIONALA
IN STRAINATATE ( POLONIA, PORTUGALIA si GERMANIA) CU O DURATĂ DE 21 ZILE(19 ZILE DE
STAGIU+2 ZILE DE CALATORIE)

Înscrierea candidaţilor la selecţia pentru mobilitati Erasmus+ VET
Au dreptul să se înscrie pentru participare la concursul de selectie elevii inmatriculati in
Liceul Banatean Otelu Rosu,care indeplinesc urmatoarele criterii de eligibilitate: isi
pastreaza statutul de elev pana la incheierea anului scolar in care a efectuat mobilitatea, si
au cunoştiinţe de limba engleză de minim A1.(limba in care se desfasoara mobilitatea)
Înscrierea candidaţilor pentru selecţie se face la secretariatul unitatii scolare de unde
provine candidatul pe baza următoarelor documente obligatorii:
• cerere catre directorul unitatii scolare in care se va descrie profilul/domeniul de
studiu,clasa,tarile pentru care opteaza candidatul
• 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;
• pasaport lingvistic Europass semnat
• 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 .
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.
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Documentele obligatorii care trebuiesc completate se vor ridica de la secretariatul comisiei de
selectie.
Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor inscrise in listele nominale si a sesiza
eventualele neconcordante cu datele reale.
Intrebarile legate de proiect si program se pot transmite la adresa de email:lbordoc@gmail.com.
Organizarea şi desfăşurarea selecţiei
Selectia candidatilor va avea loc la sediul Liceului Banatean Otelu Rosu
Evaluarea candidatilor
Criteriile de selectie:
- evaluarea dosarului de candidatura – pentru verificare respectarii conditiilor de inscriere
- abilităţi şi îndemânări în utilizarea computerului, din materia claselor a IX-a respectiv a X-a ,
evaluate prin proba scrisa si practica de evaluare , organizata de catedra de informatica din
scoala.
- competente lingvistice evaluate prin proba scrisa si orala la lb.engleza organizata de catedra de
lb.engleza din scoala; daca au certificate lingvistice elevii nu mai participa la proba.
-rezultatele la interviu in fata comsii de selectie care va urmari motivarea si interesul profesional
al candidatului.
Probele de selecţie şi ponderea în rezultatul final: ( 1)
Evaluarea dosarului de candidatura-admis/respins;
(2)Proba scrisă la limba engleza – 20 puncte
Are durata de 60 de minute si este structurata in 2 parti , astfel:
-prima parte evalueaza competenta de intelegere a unui text citit
- a doua parte evalueaza competenta de producere de mesaje scrise
Tematica şi bibliografia sunt anexate prezentei proceduri - Anexa 2
( 3) Proba orala la limba engleza -10 puncte.
Are o durata de 10-15 minute/candidat . Fiecare candidat extrage un bilet cu 2 intrebari in baza
carora evaluatorii stabilesc nivelul de competenta lingvistica de comunicare in limba engleza, si
anume producerea de mesaje orale si interactine orala. Apecierea se face cu puncte de la 1 la 10
pentru fiecare intrebare(parte).
( 4) Punctajul candidatului la proba de limba engleza este media aritmetică, a punctajelor
acordate de cei 2 evaluatori de specialitate la proba orala si proba scrisa.
(5) Proba scrisa la specialitate – 30 puncte
Are durata de 60 minute si vizeaza materia claselor a IX-a - a X -a (informatică -programarea
calculatoarelor şi T.I.C.), conform programei pentru examenul de obţinere a atestatului
profesional în informatică.
Tematica şi bibliografia sunt anexate prezentei proceduri - Anexa 3
(6) Proba practica in specialitate – 30 puncte
Are o durata de 10-15 minute/candidat . Fiecare candidat extrage un bilet cu 2 probleme in baza
carora evaluatorii stabilesc nivelul abilităţi şi îndemânări în utilizarea computerului Apecierea se
face cu puncte de la 1 la 15 pentru fiecare problema in parte..
( 7) Video –Interviu -10 puncte
Va cuprinde răspunsurile în limba engleza la întrebările din fişa de interviu elaborată de comisia
de selecţie şi comunicată candidaţilor.
Interviul va avea o durată totală de cel mult 10 minute, fişierul înregistrat pe CD în format
prezentare (.pptx) sau video (.mp4, .avi) purtând numele candidatului.
5.3.4. Media generala de concurs (punctajul pt.departajare) se determina prin formula:
punctaj la engleza+ punctaj la proba scrisa de specialitate+ punctaj la proba practica de
specialitate + punctaj la la interviu.
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Ierarhizarea candidatilor se face in functie de media generala de concurs si optiunile
exprimate la inscriere(tara). In caz de egalitate la punctaj candidatii cu oportunitati reduse
vor avea prioritate.
Locul castigat prin cocncurs este garantat atat timp cat candidatuul nu depune o cerere de
renuntare la locul obtinut .
Confirmarea rezultatelor selectei este tacita.
Dacă unul din candidaţi nu participă la una dintre probele de selecţie, pierde dreptul de a
mai participa la concursul de selecţie.
Redistribuirea locurilor disponibile se face intre candidadtii aflati pe lista de rezerve in
ordinea strict descrescatoare a mediilor.
CALENDARUL SELECŢIEI
STAGIAIRLOR IN CADRUL PROIECTULUI
FINANTAT PRIN PROGRAMUL ERASMUS+, ACTIUNEA CHEIE 1, VET, Experiente si perspective profesionale pentru viitorii angajati sau angajatori
pregatiti pe piata europeana a muncii - contract nr. 2017-1-RO01-KA102-036335
ETAPA
Informarea elevilor
Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul unitatilor
scolare de trimitere
Evaluarea dosarelor de candidatură
Afisare candidati eligibili
Proba de limba engleză ( scris + oral)
Proba scrisa in specialitate
Proba practica in specialitate
Evaluare Video - Interviu
Afişarea candidaţilor admişi în urma procesului de selecţie,
care dobândesc statutul de participant la proiectul de
mobilitate ERASMUS +
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă
la limba engleza si specialitate
Afisare rezultate finale

TERMEN
1.09-10.11. 2017
12.11-17.11.2017
18-19.11.2017
20.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
23.11.2017
24.11-26.11.2017
27.11.2017

28.11.2017
29.11.2017

Informatii referitoare la formulare de inscriere si selectie la:
-

Chelbea Daniela – lbordoc@gmail.com
Radu Marius – marius3m3n@yahoo.com
Dragomir Ana Maria - dragomir_a_@yahoo.com
Racolta Camina – camina racolta@yahoo.com
Mihut Liliana- mihut.lili@yahoo.com
Cecon Iulia-iuliacecon@yahoo.com
Site-ul scolii –www. liceulbanatean.ro
Avizierul scolii
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