Scopul:

Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților
aparţinând grupului ţintă (cadre didactice și elevi) la mobilitățile din
cadrul proiectului “Presenting Legends Across the Continent in European
Schools”, sub acronimul P.L.A.C.E.S., cu numărul de referinţă 2015-1-HR01KA219-013112_9

Domeniul de aplicare:
La nivelul compartimentelor, structurilor Şcolii Gimnaziale “Ioan Opriş“
Responsabil:
Coordonator proiect, responsabil proiecte şi parteneriate, coordonator comisie activităţi
extracurriculare
Descrierea procedurii:
1. Identificarea persoanelor care doresc să participe la mobilitățile proiectului
2. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilitățile din
cadrul proiectului
3. Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de persoane ce își exprimă
dorința de a participa la mobilități este mai mare decât numărul de persoane ce pot
participa (conform aplicației de proiect)
4. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Consiliului de Administrație
5. Emiterea deciziei privind participanții la mobilități

În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “Presenting Legends Across the
Continent in European Schools” (P.L.A.C.E.S.) , cu numărul de referinţă 2015-1-HR01-KA219013112_9, în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA2, parteneriate strategice între
şcoli, în baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale ), Şcoala Gimnazială
“Ioan Opriş” trebuie să realizeze 3 reuniuni de proiect transnaţionale pentru cadre didactice
(câte 2 cadre didactice participante pentru fiecare reuniune) şi 4 activităţi transnaţionale de
predare/ formare/ învăţare (câte 4 elevi, însoţiţi de 1 cadru didactic pentru fiecare reuniune)
pe întreaga instituție.
Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic şi elevilor de la
Şcoala Gimnazială “Ioan Opriș”, care doresc să participe la mobilitățile din cadrul proiectului,
în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.
Criterii de selecţie a cadrelor didactice:
- Implicarea în activitățile din cadrul proiectului - 25 p
- Disponibilitatea de a participa la activităţile de mobilitate ale proiectului - 25 p
- Interesul acordat formării şi dezvoltării profesionale - 20 p
- Comunicarea eficientă cu colegii, părinţii, elevii - 10 p
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Implicarea anterioară în viaţa şcolii (activităţi extraşcolare), activitatea de promovare
a școlii - 10 p
Competenţe de limba engleză, minim nivel A1 - 10 p

Criterii de selecţie a elevilor:
- Implicarea activă în activitățile din cadrul proiectului - 25 p
- Disponibilitatea de a participa la activităţile de mobilitate ale proiectului - 25 p
- Calități morale și de comportament, capacitate de cooperare, lucru în echipă - 20 p
- Competenţe de limba engleză, minim nivel A1 - 10 p
- Găzduirea unui elev din echipele țărilor partenere (pentru mobilitatea din România) 20 p

Conţinutul dosarului de candidatură - cadre didactice:
 cerere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1) - semnată și datată de participant
 document justificativ care va conține: datele de identificare (nume, prenume, funcţia,

vechimea, încadrarea - profesor/ profesor pentru învățământul primar/ institutor/
învățător), modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de dezvoltare personală a
candidatului, modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele
dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/ predare/ formare.

Conţinutul dosarului de candidatură - elevi:
- Cerere de participare adresată Comisiei de selecție (Anexa 2) - semnată și datată de
participant
- Recomandare din partea dirigintelui clasei. Recomandarea va conține: situația la
învățătură (gimnaziu), situația disciplinară, motive ce îl recomandă pentru
participarea la mobilitate
- Acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților (Anexa 3)
- Adeverinţă medicală (medicul de familie) cu menţiunea apt pentru deplasare în
străinătate

Menţiuni suplimentare:
- Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex,
religie, dizabilităţi, categorie socială ).
- Pentru selecția cadrelor didactice/a elevilor a fost numită Comisia de selecție a
participanților în cadrul proiectului 2015-1-HR01-KA219-013112_9, prin decizia
internă numărul 1251/16.10.2015.

Comisia este formată din:








Russu Gabriela, director
Bukos Gabriela, director adjunct
Incze Daniela, profesor limba engleză, coordonator
Vâtcă Elena, profesor chimie, membru CA
Culcuș Lidia, profesor pentru învățământul primar, membru CA
Rus Simona, președinte Asociația de Părinți, membru CA
Radu Veronica, profesor biologie
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Bărăian Stanca Dacia, profesor învăţământ primar
Preduţ Alina, profesor limba română
Barbu Codruţa, profesor limba engleză
Pârv Gianina, profesor limba engleză
Savu Alexandru, profesor sport

Lista participanților eligibili selectați pentru mobilități se validează în cadrul comisiei
cu majoritate de voturi.
Dacă membrii numiți în comisie și -au depus cereri de participare la mobilități, selecția
candidaților se va face în absența acestora.
Comisia de selecție va înainta lista participanților eligibili selectați către Consiliul de
Administratie care va aproba componența echipei participante la mobilitate.

Anexa 1

CERERE
Subsemnata/ul ________________________________________________________________________________,

cadru didactic titular/suplinitor la Școala Gimnazială ”Ioan Opriș”, specialitatea
______________________________________,

prin prezenta îmi manifest dorința de a participa la

__________________________________________________________________ (se va menționa tipul de mobilitate:

reuniune transnațională sau activitate transnaţională de predare/ formare/ învăţare ), din cadrul

proiectului

P.L.A.C.E.S.,

______________________________.

parte

a

programului

Erasmus+

în

perioada:

Pentru a-mi susține cererea, atașez documentul justificativ ce prezintă atingerea
criteriilor de selecție, conform Procedurii operaţionale privind selecția participanților la

mobilitățile din cadrul parteneriatelor Erasmus+.

3

Data:

Semnătura,

Către

Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului P.L.A.C.E.S.
Anexa 2

CERERE
Subsemnatul/a ________________________________________________________________________________,

C.N.P.: ________________________________, elev/ă în clasa a _______ - a ______, la Școala Gimnazială

”Ioan Opriș”, prin prezenta îmi manifest dorința de a participa la activi tatea transnaţională
de predare/ formare/ învăţare, din cadrul proiectului P.L.A.C.E.S., parte a programului
Erasmus+ în perioada: ______________________________.





Atașez următoarele documente:

acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților

recomandarea din partea dirigintelui clasei, domnul/doamna ___________________________
adeverinţa medicală
angajament (cu semnăturile părinților) de găzduire a unui elev din țările partenere în
timpul mobilității din România
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Data:

Semnătura,

Către

Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului P.L.A.C.E.S.
Anexa 3

Acord

Subsemnaţii:

_____________________________________________________________, CNP________________________________,

domiciliată în ________________, str. _________________________ nr. ____, ap. ___, tel. _______________________,
e-mail______________________,

_____________________________________________________________, CNP________________________________,

domiciliat în ________________, str. _________________________ nr. ____, ap. ___, tel. _______________________,
e-mail______________________,
în

calitate

de

părinţi/

tutori

________________________________________________________________,

legali

ai

minorului

CNP__________________________________,

elev în clasa a ______ - a ___, la Şcoala Gimnazială „Ioan Opriş”, ne exprimăm acordul ca acesta

să participe la activitatea de învăţare, predare, formare din cadrul Programului Erasmus Plus

care se desfășoară în _______________________________________, în perioada ________________________.
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Activităţile sunt parte a proiectului “Presenting Legends Across the Continent in

European Schools” care se va desfăşura în perioada 15 septembrie 2015- 15 septembrie 2017.

Data:

Numele, prenumele și semnătura:
Numele, prenumele și semnătura:
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