Procedura de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului de mobilitate
stagiari VET 2019-1-RO01-KA102-062062
“Mai multe abilitati prin Erasmus+!”

APEL SELECTIE – CADRE DIDACTICE
Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” , Bolintin Vale este beneficiar al
proiectului Erasmus+ KA1 “MAI MULTE ABILITĂȚI PRIN ERASMUS+!”.
Proiectul se deruleaza în perioada septembrie 2019 - august 2020.
Cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa de proiect trebuie sa
îndeplinească următoarele condiții minime:
 Participantul trebuie să fie profesor al Liceului Tehnologic „Dimitrie
Bolintineanu”, calificat, angajat in anul scolar 2019-2020;
 Pentru profesorii STAFF VET, sa aiba specializare in domeniul
Mecanic/Electric.
 Sa aiba experienta in derulare de proiecte;
 Sa aiba experienta relevanta in alte domenii;
 Sa aiba cunostinte elementare de limba engleza/TIC;
 Sa manifeste disponibilitate de participare la activitatile proiectului.
Documente necesare:
1. Cerere de înscriere cadru didactic (formular tip);
2. Copie după cartea de identitate;
3. CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
4. Scrisoare de motivatie semnată de candidat, care prezintă motivaţia de a participa
la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea
în grupul ţintă al proiectului;
5. Documente ce dovedesc experienta relevanta in derularea unor proiecte
educationale si/sau in alte domenii.
6. Acord pentru utilizarea datelor personale ale participantului in cadrul proiectului
(formular tip).
Dosarul se depune la CDI (prof. Silvia Enache) până la data de 15 Noiembrie 2019.
Coordonator proiect,
Prof. Enache Mihaela

Procedura de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului de mobilitate
stagiari VET 2019-1-RO01-KA102-062062
“Mai multe abilitati prin Erasmus+!”

APEL SELECTIE - ELEVI
Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” , Bolintin Vale este beneficiar al proiectului
Erasmus+ KA1 “MAI MULTE ABILITĂȚI PRIN ERASMUS+!”.
Proiectul se derulează în perioada septembrie 2019 - august 2020.
Elevii care doresc să facă parte din grupul ţintă trebuie să ĩndeplinească următoarele condiții
minime:
 Participantul trebuie să fie elev al Liceului Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, clasa a
X-a, an scolar 2019-2020, la unul din profilurile Economic, Comerţ, Textile, Mecanic
 Să nu fi beneficiat anterior de finanţare prin alte proiecte pentru efectuarea stagiilor de
pregătire practică
 Să aibă cunostinţe elementare de limba Engleză
 Să aibă cunostinţe elementare de utilizare PC (acces internet, aplicaţii de comunicare
online)
 Să manifeste motivaţie de participare la activităţile desfăşurate pe parcursul proiectului;
 Să promoveze testul de evaluare a competenţelor profesionale susţinut în cadrul
selecţiei
 Apartenenţa la un grup defavorizat constituie criteriu de departajare la selecţie.
Documente necesare:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Cerere de înscriere elev (formular tip)
Copie după cartea de identitate
CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip)
Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia de a participa la proiect,
calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al
proiectului
Document ce dovedeşte nivelul de studii/recomandare de la diriginte din care sa reiasă anul de
studiu şi profilul, precum şi faptul că nu are abateri disciplinare
Angajament pentru participarea elevului în grupul ţintă şi utilizarea datelor personale ale acestuia
în cadrul proiectului care să conţină şi Acordul părinelui/reprezentantului legal
Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări
Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste că elevul este apt din punct de vedere
medical pentru deplasări (Va fi prezentată înainte de plecarea în mobilitate).

Dosarul se depune la echipa de proiect (CDI: prof. Silvia Enache) până la data de 15
noiembrie 2019. Rezultatul selecției se va afișa în data de 02 decembrie 2019, la avizierul
proiectului (parter C1).
Coordonator proiect,
Prof. Enache Mihaela, Director

