ANUNŢ DE SELECŢIE
ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII PARTICIPĂRII LA PROIECTUL ERASMUS PLUS
VET MOBILITY:

” Formare profesională pentru oportunităţi de carieră”
Nr. 2017-1-RO01-KA102-036862
Beneficiar: Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi, România
Organizaţia gazdă: SPANIA: Compania „ESMOVIA”
Scopul proiectului ”Formare profesională pentru oportunităţi de carieră” este
ridicarea nivelului calitativ de pregătire al elevilor şcolii noastre, din învăţământul liceal
şi profesional, clasele a IX-a şi a X-a prin formarea unor priceperi şi deprinderi care să
răspundă solicitărilor specifice pieţii muncii din Europa şi să permită creşterea nivelului
de relaționare şi comunicare între elevi şi între elevi şi viitorii parteneri europeni.

A. SELECŢIA STAGIARILOR VET:
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi, selectează elevi în vederea constituirii grupului ţintă
pentru proiectul ” Formare profesională pentru oportunităţi de carieră”, Nr.

2017-1-RO01-KA102-036862. Proiectul este finanţat de UE prin programul Erasmus
Plus, Acţiunea Cheie 1, VET Mobility.
Grup ţintă: elevi înscrişi în clasele a IX şi a X-a (învățământ liceal și profesional) în
anul şcolar 2017-2018.
Domeniile:
 Industrie textilă şi pielărie;
 Estetica şi igiena corpului omenesc
 Turism şi alimentaţie
Numărul de locuri disponibile: 24 dintre care:
Domeniile:
 Industrie textilă şi pielărie: 8 elevi + 1 profesor însoţitor
 Estetica şi igiena corpului omenesc: 8 elevi + 1 profesor însoţitor
 Turism şi alimentaţie: 8 elevi + 1 profesor însoţitor
Perioada mobilităţii: 4.02. - 24.02. 2018, SPANIA

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

Participantul trebuie să fie elev în clasa a IX/X-a, (învățământ liceal și profesional)
ce se pregătesc în domeniile: „Industrie textilă şi pielărie”, „Estetica şi igiena corpului
omenesc” şi „Turism şi alimentaţie”;

Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani neîmpliniţi până în
ultima zi de plasament;

Candidatul nu a beneficiat de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE,
pentru efectuarea stagiului de practică;

Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.
CONDIŢII DE SELECŢIE:
 Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu
Admis sau Respins;
 Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii de formare;
 Rezultate bune la învăţătură (media generală peste 8,00 la modulele de specialitate)
în anul şcolar anterior 2016 - 2017;
 Media minim 9 (nouă) la purtare din anul anterior desfăşurării stagiului de
practică;
 Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului
(informare, pregătire, consiliere);
 Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:
 Cerere de înscriere (formular tip);
 Copie xerox după cartea de identitate;
 CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
 Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a
participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru
selectarea în grupul ţintă al proiectului (formular tip);
 Document ce dovedeşte nivelul de studii/adeverinţă din care să reiasă profilul de
studiu;
 Acord părinţi pentru participarea la selecţie (formular tip);
 Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de limba engleză
(formular tip);
 Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de specialitate, la unul
dintre modulele de specialitate (formular tip);
 Recomandarea de la profesorul diriginte (formular tip);
 Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (formular tip);
 Angajament scris acord privind utilizarea datelor personale (formular tip);
 Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie, semnată şi ştampilată
de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de
vedere medical pentru o astfel de deplasare.
NOTĂ:
 Dosarele se depun la secretariatul şcolii, în termenul stabilit şi vor primi număr de
înregistrare
 Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect şi membrii Comisiei de
selecţie.

Menţiuni suplimentare:

Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi
principiul nediscriminării (de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate,
etc.);

Vor fi selectaţi suplimentar 6 elevi: câte 2 elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare
domeniu în vederea completării grupului ţintă în cazul neparticipării elevilor selectaţi la
stagiul de practică;

Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea
descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.
IMPORTANT:
Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită
prin Decizie Internă de către conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de
interese.
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE SELECŢIE A
PARTICIPANŢILOR LA STAGIU
Depunerea dosarelor
Evaluarea dosarelor
Afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor
Desfăşurarea probelor de selecţie
Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la probele scrise
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale şi a listei de rezerve

23 – 31 X 2017
1 – 2 XI 2017
3 XI 2017
6 – 10 XI 2017
13 XI 2017
13 XI 2017
14 XI 2017
15 XI 2017

NB. Elemente de departajare în cazul punctajelor egale:
 Rezultatele obţinute la concursuri de profil;
 Media la modulele de specialitate.
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE SELECŢIE:
I. Proba de specialitate pentru atestarea competenţelor profesionale, 6 – 7 XI 2017 –
ATELIERE DE SPECIALITATE;
II. Proba privind cunoaşterea limbii străine, (engleza), folosită în cadrul
plasamentului de formare, 8 – 9 XI 2017 – SALA MEDIA
III. Interviul de autoprezentare 10 XI 2017 – SALA MEDIA.

B. EVALUAREA CANDIDATURILOR:
Selecţia elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor de
eligibilitate a candidaţilor. Candidaţii neeligibili nu vor putea participa la probele de
selecţie.
1. Evaluarea dosarului de candidatură – ADMIS/RESPINS
Dosarul de candidatură: Criterii administrative - Eliminatorii
Documente

Există în
dosar

Nu există
în dosar

Cerere de înscriere
Copie xerox după cartea de identitate
CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip)
Scrisoare de intenţie semnată de elev şi de susținătorul legal / părinte
Document ce dovedeşte nivelul de studii/adeverinţă din care să reiasă
profilul de studiu
Acord părinţi pentru participarea la selecţie (formular tip);
Recomandareaprofesorului
dirigintelui de la clasă pentru cunoştinţele de limba
Recomandarea
engleză
(formular
tip)
Recomandarea profesorului
de la clasă pentru cunoştinţele de
specialitate, la unul dintre modulele de specialitate (formular tip)
Recomandarea de la profesorul diriginte (formular tip)
Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (formular
tip)
Angajament scris acord privind utilizarea datelor personale (formular
tip)
Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie, semnată
şi ştampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli
cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de
deplasare

2. Proba de specialitate pentru atestarea competenţelor profesionale: toal 60 puncte
 proba scrisă (test grilă): 20 puncte – 6 XI 2017
 proba practică: 40 de puncte – 7 XI 2017
3. Proba privind cunoaşterea limbii străine, (engleza) toal 30 puncte
 proba scrisă (test grilă): 10 puncte – 8 XI 2017
 proba orală (fluenţă, acurateţe, spontaneitate): 20 de puncte – 9 XI 2017
folosită în cadrul plasamentului de formare, 8 – 9 XI 2017 – SALA MEDIA
4. Interviul de autoprezentare : total 10 puncte
Acesta va viza autoprezentarea candidatului, pornind de la CV-ului european personal, de
la scrisoarea de intenţie şi stabilirea motivaţiei elevului de a participa la proiect, de a se
implica în activităţile de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului în activitatea
viitoare, 10 XI 2017 – SALA MEDIA.
Punctaj maxim 100 puncte.

Drepturile elevului ERAMUS+:
 Semnarea unui Acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
(/Learning Agreement for VET traineeships) ,un contract de studii, încheiat între elev,
organizatia de trimitere şi organizatia de primire, înainte de începerea mobilităţii. Acest
contract are rolul de a stabili detaliile programului dumneavoastră de activităţi de formare
în străinătate;
 Recunoaşterea completă de către organizatia de trimitere a rezultatelor învăţării
dobândite de către participant pe parcursul perioadei de mobilitate în cadrul programului
ERASMUS+ şi evaluate pozitivă în cadrul organizatie de primire în conformitate cu
Acordul de formare ECVET;
 Primirea, la încheierea perioadei de mobilitate în străinătate, a documentului de
mobilitate Europass şi a unui certificat de participare, documente semnate de instituţia de
primire. Aceste documente vor conţine rezultatele obţinute din punct de vedere al
competenţelor, abilităţilor şi cunoştinţelor dobândite de către elevii participanţi;
 Menţinerea bursei, unde este cazul, de care beneficiază elevul, pe perioada
mobilităţii în străinătate (în condiţiile legislaţiei în vigoare).
Obligaţiile elevului ERAMUS:
 De a respecta regulile şi obligaţiile ce decurg din contractul de finanţare
ERASMUS+;
 De a parcurge, conform acordului încheiat, întreaga perioadă de practică în cadrul
organizaţiei gazdă, de a participa la toate formele de evaluare relevante şi de a respecta
regulile şi regulamentele instituţiei gazdă;
 De a completa chestionarul on-line cu privire la mobilitatea dumneavoastră de
practică în străinătate în cadrul programului ERASMUS+, după încheierea acesteia şi de
a răspunde eventualelor solicitări de informaţii adresate de şcoala dumneavoastră de
origine;
 Elevii ERASMUS+ nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte
burse sau alocaţii, de orice natură, prin alte programe ale Uniunii Europene.
ALTE PRECIZĂRI:
 Acordarea sprijinului financiar (transport+sprijin individual) în cadrul proiectului
este condiţionată de menţinerea statutului de elev al unităţii şcolare până la finalizarea
ciclului de învăţământ. Pierderea calităţii de membru al grupului ţintă conduce la sistarea
acordării sprijinului financiar în cadrul proiectului şi la recuperarea sumelor acordate
până la acel moment;
 Acordarea sprijinului financiar este condiţionată de respectarea obligaţiilor
stipulate în contractul financiar încheiat între beneficiar şi participant şi de rezultatele
evaluării activităț ii participanţilor în cadrul acţiunilor de monitorizare realizate de
echipa de implementare a proiectului;
 Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către participanti, necompletarea în
termen de 30 zile a chetionarului on-line, conduce la suspendarea integrală/parţială a
plăţii sprijinului individual până la îndeplinirea obligaţiilor care îi revin, în termenele
stabilite in contractul financiar.

BIBLIOGRAFIE PROBA DE SPECIALITATE
Domeniul Industrie textilă şi pielărie:
 Lupaşcu, R., Manual de teorie pentru anul I şcoală profesională, pregatire de bază
în industria uşoară, editura Oscar Print, Bucureşti, 2003
 F, Verdeş, Auxiliar curricular SSM;
 I. Marinescu, Sănatatea şi securitatea muncii-Industria textilă şi pielarie, editura
Mistral, 2011
 Ţiglea Lupaşcu, R., Pregatire de bază în industria uşoară-instruire teoretică,
editura Oscar Print, Bucureşti, 2000
 Ţiglea Lupaşcu, R., Pregatire de bază în industria uşoară-instruire practică, editura
Oscar Print, Bucureşti, 2000
 Merticaru I., Materii prime textile, editura Tehnică, Bucuresti, 2003;
 Coordonator: prof. ing. Aristide Dodu, Manualul inginerului textilist, volumul I, II,
III, Editura Agir 2004
Domeniul Turism şi alimentaţie:
 Programe şcolare: Turism şi alimentaţie – programa nr. 4463/12.07.2010
 Ştefania Mihai, Carmen Ioneşti, Aurelia Turcescu, Florentina Costea, Valentina
Capotă - Turism şi alimentaţie. Manual pentru clasa a IX-a., Ed. CD Press, Bucureşti,
2010
 Viorica Dorin, Steliana Nicorici, Mariana Manole, Ana Vulcan - Bazele
restauraţiei - Un ghid util elevilor, studenţilor şi lucrătorilor din alimentaţie publică şi
turism (manual pentru clasa a IX-a), Ed. Akademos Art, Bucureşti, 2012
 Constanţa Brumar, Elena Pascali, Valentina Capotă, Marius Petre, Angela Şandru,
Florian Lixandru - Turism şi alimentaţie. Manual pentru clasa a X-a. Domeniul de
pregătire în alimentaţie, Ed. CD Press, Bucureşti, 2011
Domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc
 Programe şcolare: Estetica şi igiena corpului omenesc – programa nr.
4463/12.07.2010
 Manualul frizerului şi coaforului – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1971;
 Dumbravă Nineta, Coafura de la A la Z. – Editura Scrisul Românesc, Craiova,
2000;
 Oseacă- Pădean Elena, Tainele coafurii – Editura Gutenberg, Bucureşti, 2008;
 Wella, A şti cum! – 1995;
 Elke Bolz, Cum să ne coafăm singure – Editura Colosseum, Bucureşti, 2000
BIBLIOGRAFIE Proba de limba engleză
 Programa de limba engleză Nr 3488/23.03.2006;
 Rada Balan – Comunicare profesională în limba modernă, manual clasa a IX-a,
EDP, 2011;
Virginia Evans– Comunicare profesională în limba modernă, manual clasa a X-a Express publishing prin Uniscan Advertising SRL.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresa ți coordonatorului de proiect
prof. MANOLACHE VIORICA.
Anunţul de selecţie şi informaţiile necesare realizării dosarului de candidatură se
găsesc pe site-ul şcolii (http://www.colegiultehnicionholban.ro) şi la avizier.

