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ANUNȚ

Privind selecția participanților în cadrul proiectului
"Experiențe și perspective profesionale
în domeniul alimentației publice și industriei
alimentare moderne" Nr. 2020–1–RO01–
KA102–079233, cofinanțat de Uniunea
Europeană.
Liceul Tehnologic ,,Alexandru Vlahuță” Șendriceni în calitate de beneficiar, al
proiectului:
"Experiențe și perspective profesionale în domeniul alimentației publice și industriei
alimentare moderne" NR. 2020–1–RO01–KA102–079233, Acțiunea cheie 1 –VET,
organizează CONCURS pentru SELECȚIA participanților STAGIARI VET (elevi) din grupul
țintă al proiectului menționat mai sus care va fi alcătuit din:
-7 elevi clasa a X-a, învățământ profesional, calificarea: Ospătar-chelner-vânzător
in unități de alimentație publică;
-7 elevi clasa a X-a, învățământ profesional, calificarea: Brutar-patiser-preparator
produse făinoase;
-7 elevi clasa a X-a, învățământ liceal, specializarea: Tehnician în gastronomie
-7 elevi clasa a X-a, învățământ liceal, specializarea: Tehnician în industrie
alimentară.
ELEVII SELECTAȚI VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII
DE PRACTICĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SPANIA (elevii de învățământ
profesional) și IN ITALIA (elevii de învățământ liceal) CU O DURATĂ DE 21 ZILE (19 ZILE
DE STAGIU+2 ZILE DE CĂLĂTORIE).
Ce beneficii are un stagiar VET(participant la mobilitati Erasmus+)?
 Posibilitatea de a lucra în companii din ţările participante sau partenere la program;
 Experiență internațională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere ;
 Recunoașterea activității efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de
formare si plasament prin intermediul certificatului Europass Mobillity şi menționarea
mobilității în suplimentul la certificatul de calificare eliberat la absolvire;
 Sprijin financiar care să acopere cheltuielile generate de viața într-o ţară străină si
transportul internațional.
CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR:
 Calitatea de elev, la clasa și specializarea care fac obiectul mobilităților, pe care și-o
păstrează până la încheierea anului școlar în care efectuează mobilitatea;
 Competențe lingvistice în limba engleză, nivel minim A1 constatat la selecție;
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 Au un comportament bun dat și de media la purtare, în anul școlar anterior mobilității;
 Motivație pentru participare la stagiul de formare european
 Dosar de candidatură complet și corect întocmit.
Conținutul dosarului de candidatură:










Documente obligatorii:
Fișă de înscriere;
Copie după actul de identitate al candidatului;
Curriculum vitae – model europass, în limba română ;
Pașaport lingvistic;
Scrisoare de intenție care să conțină motivarea dorinței de participare, obiectivele de
formare urmărite și rezultatele așteptate;
Adeverință medicală, în original;
Recomandarea dirigintelui;
Acord parental, în original.
CRITERII DE SELECŢIE:

Se vor aplica 2 testări:
-testarea abilităților lingvistice
-testarea abilităților practice
În urma aplicării testelor de abilități lingvistice, a testelor de abilități practice, a
verificării mediilor la specialitate și purtare pe anul școlar precedent se va calcula punctajul:
-rezultate calculate din media la testarea abilităților lingvistice și cea testarea abilităților
practice (maxim 70 puncte);
-rezultatele școlare din media la purtare și media la modulele de specialitate din anul școlar
încheiat (maxim 30 puncte).
Punctajul final se obține prin însumarea punctelor de la cele 2 criterii de evaluare, pentru
fiecare candidat în parte şi reprezintă nota finală.
La acesta se poate adaugă o bonificație de până la 2 puncte pentru elevi cu oportunități
reduse.
Mențiuni suplimentare
Înscrierea candidaților se face o singură dată, dosarul se depune și înregistrează la
secretariat și rămâne la unitatea școlară. Se acceptă și dosare depuse online, pe Google
Classroom. SE VA UTILIZA DOSAR CU ȘINĂ FĂRĂ FOLII DE PLASTIC. La coperta de
pune OPIS. Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme (nivel
de studiu, calificare ) determină excluderea candidatului din concurs.
Rezultatele școlare (mediile anuale și la purtare din anul școlar anterior) vor fi colectate
centralizat de către coordonatorul Erasmus+ de la secretariatul unității școlare, după încheierea
procesului de înscriere.
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Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise in listele nominale și a
sesiza eventualele neconcordanțe cu datele reale.
Selecția elevilor se realizează în condițiile respectării egalității de șanse (etnie, sex,
religie, dizabilități, categorie socială şi orice alt criteriu)
Se vor selecta suplimentar 3 elevi cu statut de rezervă în vederea completării
grupului țintă, în cazul în care, din motive obiective, unii dintre cei selectați renunță, înainte de
începerea stagiului de practică.
Ierarhizarea candidaților în vederea selecției participanților şi a pozițiilor de rezervă se
realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare. In caz
de egalitate la punctaj candidații cu oportunități reduse vor avea prioritate.
Locul câștigat prin concurs este garantat atât timp cât candidatul nu depune o cerere de
renunțare la locul obținut . Confirmarea rezultatelor selecției este tacită.
Întrebarile legate de proiect și program se pot transmite la adresa de email:
vlahuta@gsvlahuta.ro
GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SELECȚIE:

Informarea elevilor

31.10-9.11.2020

Depunerea dosarelor candidaților la secretariatul unității școlare
sau pe Google Classroom
Verificarea dosarelor de candidatură, stabilirea candidaților

10.11-17.11.2020
18.11.2020

eligibili
Afișare candidați eligibili
Testarea lingvistică

19.11.2020

Testarea abilităților practice

20.11.2020

Centralizarea datelor, completarea Fișei de evaluare
a 21-23.11.2020
candidaților, calcularea punctajului, ierarhizarea candidaților
Afişarea candidaţilor admişi în urma procesului de selecţie, care

23.11.2020

dobândesc statutul de participant la proiectul de mobilitate
ERASMUS +

•
•
•

Depunerea şi soluționarea contestații

24.11.2020

Afișarea rezultate finale

27.11.2020

Informații referitoare la documente :
Liceul Tehnologic ,,Alexandru Vlahuță” Șendriceni, tel: 0231610124
pagina web și facebook a liceului , http://www.gsvlahuta.ro https://fb.me/erasmusplus.ltavs.ro
avizierul proiectului din școală
COORDONATOR DE PROIECT,
SCRIPCARU SIMONA
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