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Scopul

Prezenta procedură a fost elaborată în vederea selectării grupului ţintă, în cadrul proiectului
„BE MY VOICE”, finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP şi derulat în perioada 1 septembrie 2019 –
31 august 2021 de Colegiul Național „Mihai Eminescu” în calitate de partener și școlile menționate
anterior.
2. Domeniul de aplicare: la nivelul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Constanța.
3. Documente de referință:
3.1. Legislație națională
1. Legea Educației Naționale nr.1/2011;
2. O.M.E.N.C.S nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului;
4. OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice;
5. Instrucțiunea MEN 1/2018 M.Of. 481 din 12 iunie 2018;
3.2. Legislație specifică procedurii:
6. Ghidul Comisiei Europene privind Programului Erasmus+ (2014÷2020);
7. Regulamentul Uniunii Europene nr. 1288/2013 al Parlamentului și Consiliului European privind
derularea programului Erasmus+ în perioada 2014-2020;
8. Regulamentul de ordine interioară al Colegiului Național ”Mihai Eminescu”, Constanța
9. Formularul de aplicație;
10. Contract de finanțare nr. 2019-1-TR01-KA229-077132_2
11. Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliul din 23 octombrie 2018 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către
instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.
Coordonator: Sehit Prof.Dr. Ilhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, Balikesir, Turcia
Parteneri:
- Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Ankara, Turcia,
- 2nd Junior High School of Ptolemaida, Grecia,
- Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța, România,
- Ventspils 4.vidusskola, Ventspils, Letonia.
4. Descrierea procedurii:
4.1. Obiectivul principal al proiectului:
Obiectivul principal al acestui proiect este promovarea multilingvismului și promovarea culturilor și
limbilor europene. Proiectul încurajează școlile participante să folosească tehnica dublajului în predarea limbilor
străine, metodă ce permite îmbunătățirea abilităților de scris, citit, vorbit, ascultat în engleză, franceză, germană,
dar și a limbilor mai puțin utilizate în Europa. Proiectul îmbină studiul limbilor străine cu tehnicile informaționale,
tehnici cinematografice, dublare și subtitrare.

KA2 - Cooperation for Innovation
and the
Exchange
of Good
Practices
KA229 - Strategic Partnerships for
Schools Only

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
PRIVIND SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ
(ELEVI) ÎN CADRUL RPOIECTULUI
ERASMUS+ „BE MY VOICE”
2019-1-TR01-KA229-077132_2
Aprobată în C.A. din 06.09.2019

Cod: P.O.81 - 347

Ediţia: 1

Revizia: 0
Exemplar nr. 1

4.2. Rezultate așteptate:
Rezultatele proiectului vor consta într-o colecție de filme create și dublate de elevi, un manual despre utilizarea
practică a acestei metode în practica pedagogică, site web al proiectului, o revistă online.
4.3. Grupul țintă va fi format din 50 de elevi cu vârste cuprinse între 15-17 ani (clasele IX-XI)
5. MODALITATE DE SELECŢIE
Grupul ţintă va fi selectat din unitatea şcolară Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța,
școală parteneră, conform criteriilor descrise în formularul de candidatură și prezentei proceduri.
5.1. CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ
5.1.1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Constanța ;
Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15 şi17ani la data depunerii candidaturii ;
Competențe de comunicare în limba engleză/franceză/germană, nivel A2/B;
Competențe de utilizare a calculatorului-minim nivel mediu;
Competențe în domeniul fotografiei și realizării de filme și artă grafică pe calculator (chiar 3D)
Are media generală peste 9.00 și media 10 (zece) la purtare, în anul școlar anterior;
Este motivat, poate și vrea să se implice în activitățile proiectului, inclusiv în activitățile de diseminare
și de follow-up, la întoarcerea din mobilitate, împreună cu profesorii din CNME;
Are capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară, acceptă sarcini de lucru în echipă și și le
asumă, poate respecta termene de timp pentru realizarea activităților și documentelor solicitate prin
proiect;
Are acordul părinților/tutorilor legali pentru participarea la activitățile proiectului ;
Are acordul părinților/tutorilor legali pentru înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal,
pe tot parcursul derulării proiectului, dar și după finalizarea acestuia;
Prezintă adeverință medicală de la medicul de familie prin care se atestă faptul că este apt pentru
participarea la mobilitatea de învățare în străinătate și poate călători cu avionul;
Părinții/tutorii legali își asumă participarea elevului la toate activitățile proiectului pe perioada
mobilității și după finalizarea acesteia, până la finalul anului școlar curent; părinții/tutorii legali vor
rambursa școlii toate cheltuielile deja angajate pentru drumul și cazarea fiului/fiicei sale, dacă renunță
la participarea acestuia/acesteia în această mobilitate;
Ambii părinți/tutori legali își asumă să aducă la școală o procură notarială pentru însoțire minor în
străinătate de către unul dintre profesorii însoțitori, în termenul solicitat; procura notarială este validă
dacă și numai dacă este semnată de ambii părinți/tutori legali în fața notarului sau, în cazul tutelei
unice dovedite prin hotărâre judecătorească, de către unul dintre părinți/tutori legali ;
Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.
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Proba 1. Criterii de selectie dosar: 60 p
Criteriu
Subcriteriul
Implicare in activităţile clasei

Punctaj
maxim
5p

Rezultate obţinute în cadrul scolii
5p
(Media generala, purtare)
Participarea la concursuri scolare de Max. 5 p
orice tip
(1p/concurs)
Implicarea in
Max. 5 p
Obtinerea de premii/mentiuni la
viata scolii
1
concursuri
p/premiu/mentiune
Raspuns pozitiv la toate solicitarile
scolii (– ex. uniforma, ADSERVIO,
10 p
MOODLE, gardian s.a, )
Abilitati TIC

10 p

Competente lingvistice

10 p

Activitati scolare si extrascolare cu
caracter ecologic, voluntariat etc.

10p
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Evaluare
comisie

Obs
recomadarea dirigintelui/
profesorilor
catalog
diplome
diplome

Secretariat/diriginte
Prof
informatica/medii/diplome
Prof limbi straine/
engleza/medii/diplome
Diplome, fotografii

60 puncte
• proba 2: INTERVIU: 40 p
Vor fi evaluate profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres,
capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere), dorinta de implicare in activitati
ecologice
• proba 3: DEPARTAJAREA: SELECŢIE PRIN PROBA PRACTICA:
În cazul in care mai multi elevi obtin punctaje egale si in concordanta cu cerintele proiectului, comisia de
selectie va solicita realizarea, pe baza tragerii la sorti, a unei probe practice specifice activitatilor descrise mai
sus.
5.1.2. CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :
Cerere de înscriere (formular tip);
Copie xerox după cartea de identitate ;
CV în format Europass 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;
Acord părinți pentru participarea la selecţie;
Recomandarea de la profesorul diriginte în care se va specifica media la purtare a acestuia si
recomandarea de la unul din profesorii de limba engleză/franceză/germană, în funcție de limba
străină aleasă;
Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
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Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de
acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de
vedere medical pentru o astfel de deplasare.
5.2.

DEPUNEREA DOSARELOR

Depunerea dosarelor de candidatură se face de către elevi în perioada 07-11 octombrie 2019, la
secretariatul unității școlare, în intervalul orar 12.00-14.00.
Dosarele vor fi de plastic, cu șină, iar documentele, perforate, se vor aranja în ordinea cerută la punctul
5.1.2. NU SE ACCEPTĂ FOLII !
5.3 Probele concursului de selecție. Selecția se va face în două etape :
1. Verificarea eligibilității dosarelor pe baza documentelor primite;
2. Interviu de evaluare a competențelor lingvistice – Limbă engleză/franceză/germană (numai
candidații eligibili).
6.

COMISIA DE SELECȚIE
6.1.

-

Evaluarea şi selecţia - atribuții ale comisiei de selecție:

Postarea pe site-ul școlii, pe pagina de Facebook a colegiului și la avizierul unității școlare a Apelului de
selecție al grupului țintă elevi și al Calendarului de desfășurare;
Verificarea dosarelor de înscriere privind conținutul dosarului de candidatură și criteriilor de eligibilitate
a candidatului pentru grupul țintă;
Completarea Fișei de înregistrare a dosarelor de candidatură pentru grupul țintă;
Completarea Fișei de evaluare a candidatului, acordarea punctajelor în consens și ierarhizarea
candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;
Întocmirea procesului verbal de selecție;
Afișarea rezultatelor selecției prin mijloace de informare menționate (avizier, pagina web a școlii etc.);
Întocmirea raportului activității de selecție.

6.2. Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie a elevilor vor fi depuse/transmise
pe data de 16.10.2019, între orele 14.00- 15.00 la secretariatul şcolii.
6.3. Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte
persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluţionare a
contestaţiei este definitivă.
7. DISPOZIŢII FINALE – evaluare și selecție
7.1. În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea selecției, comisia de selecţie va întocmi un raport
privind selecţia participanţilor. Raportul trebuie să cuprindă:
- data şi locul sesiunii de evaluare;
- componența comisiei;
- scurtă descriere a desfășurării procesului de selecție
- lista cu rezultatele finale ale evaluării.
7.2. Formularele de înscriere şi dosarele candidaților, însoţite de toate documentele de evaluare
elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac
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parte din documentaţia proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de proiect şi arhivate
conform prevederilor legale.
7.3. Orice modificare a componenţei grupului ţintă va fi anunţată echipei de management a
proiectului.
8. Anexe:
- Anexa 1 Calendar etape de selecţie
- Anexa 2 Cererea de înscriere a candidatului
- Anexa 3 Curriculum Vitae în format Europass
- Anexa 4 Chestionar elevi
- Anexa 5 Criterii de selecție
- Anexa 6 Grila de evaluare
- Anexa 7 Model de scrisoare de motivaţie, intenţie
- Anexa 8 Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului
- Anexa 9 Acord participare proiect părinte
- Anexa 10 Acord privind utilizarea datelor personale/confidenţialitatea datelor
- Anexa 11 Recomandare diriginte
- Anexa 12 Recomandarea profesorului de limba engleză de la clasa.
- Anexa 13 Declarație cheltuieli călătorie
9. Menţiuni suplimentare:
• Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul transparenței, egalităţii de şanse şi principiul
nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, etc.);
• Vor fi selectaţi suplimentar 6 elevi: 2 elevi pe lista de rezervă, în vederea completării grupului
ţintă în cazul neparticipării elevilor selectaţi, pentru mobilitate;
• 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.
10. Componența comisiei de evaluare
• președinte - din afara instituției;
• vicepreședinte – directorul unității școlare
• un membru al echipei de proiect
• 1 cadru didactic - responsabilul Comisiei metodice de Informatică
• 1 cadru didactic - limba engleză
• 1 cadru didactic - limba franceză
• 1 cadru didactic limba germană
• 1 elev
• 1 părinte
Membrul echipei de proiect îndeplinește funcția de secretar al comisiei de evaluare. Atribuțiile comisiei
de evaluare sunt:
informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție;
primirea dosarelor candidaților;
evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite;
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-

stabilirea candidaților admiși;
anunțarea rezultatelor procesului de selecție.
Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli:
responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în conformitate cu
criteriile de selecție stabilite;
transparența procesului de selecție;
respectarea termenelor stabilite.
11. Cerințe pentru participanți (în timpul și după finalizarea proiectului):
a. respectarea programului de desfășurare a activităților la nivel de unitate școlară,
precum și în timpul mobilităților la școlile partenere;
b. receptivitate la solicitările echipei de proiect
c. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în
conformitate cu planul de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul
proiectului.
12. Cuprins

Numărul
componentei
în cadrul
procedurii

Denumirea componentei din cadrul procedurii

Pagina

1*

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după
caz, a reviziei în cadrul ediţieiprocedurii
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii
Scopul procedurii
Domeniul de aplicare
Documente de referinţă
Descrierea procedurii
Anexe/Formulare
Cuprins

1/22

2*
3*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1/22
1/22
2/22
2/22
2/22
2-7/22
7-22/22
7/22
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Anexa 1

Calendarul concursului de selecție

Depunerea dosarelor de candidatură

07-11.10.2019, secretariat, orele 12.00-14.00

Evaluarea dosarelor de candidatură

14.10.2019, ora 10.00

Afișarea candidaților eligibili în urma evaluării
dosarelor de candidatură

14.10.2019, ora 14.00

Depunerea contestațiilor

14.10.2019, ora 16.00-17.00

Interviul cu candidații eligibili.
Interviul nu este contestabil
Afișarea rezultatelor finale

16.10.2019, începând cu ora 10.00
16.10.2019, ora 16.00
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ANEXA

2

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/a
…………………………………………………,
domiciliat/ă
în
localitatea……….……………….., județ
….………………………………., strada………………………., nr.………, bl. ………., sc. ….,et. ….., ap. ……..,
telefon
…………………, adresă e-mail
……………….……………………..., doresc să particip la Concursul de selecție pentru participarea la proiectului
Erasmus+ „BE MY VOICE” - 2019-1-TR01-KA229-077132_2
Coordonator: Sehit Prof.Dr. Ilhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, Balikesir, Turcia
Parteneri:
- Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Ankara, Turcia,
- 2nd Junior High School of Ptolemaida, Grecia,
- Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța, România,
- Ventspils 4.vidusskola, Ventspils, Letonia.
Proiectul va fi derulat de unitățile școlare menționate anterior în perioada 1 septembrie 2019 – 31 august
2021.
Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecție din proiectul menționat mai sus și sunt de
acord cu acestea.
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
1. Copie după certificat/CI;
2. CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
3. 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;
4. Acord părinţi pentru participarea la selecţie;
5. Recomandarea de la profesorul diriginte în care se va specifica media la purtare a acestuia și
recomandarea de la profesorul de limba engleză;
6. Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
7. Adeverința medicală.
Data

Semnătură

Domnului Director al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Constanța

Curriculum Vitae

ANEXA 3

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele
[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]
Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara
Scrieţi numărul de telefon

Scrieţi numărul de telefon mobil

Scrieţi adresa de email
Scrieţi adresa paginii web personale
Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de
utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)
Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea

LOCUL VIZAT

SELECȚIE GRUP ȚINȚĂ PENTRU PROIECTUL ERASMUS+ „BE MY VOICE” - 2019-1-TR01KA229-077132_2

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]
Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată
Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)
▪ Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi
Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]
Scrieţi datele (de la - până la) Scrieţi calificarea obţinută

Scrieţi nivelul
EQF, dacă îl
cunoaşteţi
Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant,
scrieţi şi ţara)
▪ Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Specificaţi limba străină
Specificaţi limba străină

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]
Scrieţi limba maternă / limbile materne
ΙNΤELEGERE

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversaţie
Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
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Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator
experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe de comunicare

Competenţe digitale

Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea
dobândite. Exemplu:
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de
vânzări
AUTOEVALUARE
Rezolvarea
Procesarea
Creare de
Comunicare
Securitate
de
informaţiei
conţinut
probleme
Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul
Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare
Scrieţi denumirea certificatului.
Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea
dobândite. Exemplu:
▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software
pentru prezentări)
▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator

Alte competenţe

Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au
fost acestea dobândite. De exemplu:
▪ tâmplărie

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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ANEXA 4

Chestionar Elevi

Nume și prenume: ....................................................................... Vârsta: .............. Clasa: ...............
Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos şi să detaliaţi răspunsurile. Toate informaţiile sunt
confidenţiale iar răspunsurile vor fi utilizate în scopul bunei desfăşurări ale proiectului. Nu există răspunsuri
corecte sau greşite. Vă mulţumim!
1. Îți place / ți-ar place să călătorești în altă țară?
……………………………………………………………………………………………
2. Ce limbi străine cunoşti şi la ce nivel? (începător, mediu, avansat)
…………………………………………………………………………………………….
3. Cum crezi că te apreciază părinţii, profesorii, colegii?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Care sunt principalele motive pentru care doreşti să participi la acest proiect?
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
5. Ce
aptitudini/talente
ai?
(dans,
muzică,
sport,
desen,
creații literare/ tehnice/
informatice)
…………………………………………………………………………………………
6. Cum îţi petreci timpul liber?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Preferi să lucrezi (într-un proiect/activitate) de unul singur sau în echipă ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Numeşte disciplinele care îţi plac şi către care consideri că ai înclinații?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Care sunt activităţile pe care le realizezi cu dificultate?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10.Dă exemplu de o situaţie unde ai fost desemnat cu cel puțin o responsabilitate (la școală/familie.
Ce rezultate ai obținut?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Cum ai proceda dacă un coleg are o părere cu totul diferită de a ta, referitor la o activitate
pentru care lucrați împreună?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
12.Notează 3 puncte tari şi 3 puncte slabe despre tine
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
13.Scrie o frază în limba engleză despre România.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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ANEXA 5

Criterii de selecţie a elevilor
Cerinţe obligatorii:
Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Constanța ;
Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15 şi17ani la data depunerii candidaturii ;
Competențe de comunicare în limba engleză/franceză/germană, nivel A2/B;
Competențe de utilizare a calculatorului-minim nivel mediu;
Competențe în domeniul fotografiei și realizării de filme și artă grafică pe calculator (chiar 3D)
Are media generală peste 9.00 și media 10 (zece) la purtare, în anul școlar anterior;
Este motivat, poate și vrea să se implice în activitățile proiectului, inclusiv în activitățile de
diseminare și de follow-up, la întoarcerea din mobilitate, împreună cu profesorii din CNME;
Are capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară, acceptă sarcini de lucru în echipă și și le
asumă, poate respecta termene de timp pentru realizarea activităților și documentelor solicitate
prin proiect;
Are acordul părinților/tutorilor legali pentru participarea la activitățile proiectului ;
Are acordul părinților/tutorilor legali pentru înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter
personal, pe tot parcursul derulării proiectului, dar și după finalizarea acestuia;
Prezintă adeverință medicală de la medicul de familie prin care se atestă faptul că este apt pentru
participarea la mobilitatea de învățare în străinătate și poate călători cu avionul;
Părinții/tutorii legali își asumă participarea elevului la toate activitățile proiectului pe perioada
mobilității și după finalizarea acesteia, până la finalul anului școlar curent; părinții/tutorii legali vor
rambursa școlii toate cheltuielile deja angajate pentru drumul și cazarea fiului/fiicei sale, dacă
renunță la participarea acestuia/acesteia în această mobilitate;
Ambii părinți/tutori legali își asumă să aducă la școală o procură notarială pentru însoțire minor în
străinătate de către unul dintre profesorii însoțitori, în termenul solicitat; procura notarială este
validă dacă și numai dacă este semnată de ambii părinți/tutori legali în fața notarului sau, în cazul
tutelei unice dovedite prin hotărâre judecătorească, de către unul dintre părinți/tutori legali ;
Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.
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Grila de evaluare
Proba 1. - 60p
Criteriu

Punctaj
maxim

Subcriteriul
Implicare în activităţile clasei

5p

Rezultate obţinute în cadrul scolii
5p
(Media generala, purtare)
Participarea la concursuri școlare de Max. 5 p
orice tip
(1p/concurs)
Max. 5 p
Obținerea de premii/mentiuni la
1
concursuri
p/premiu/mentiune
Implicarea în
viața școlii
Rîspuns pozitiv la toate solicitările
10 p
scolii

Interviu

Evaluare
comisie

Obs
recomadarea dirigintelui/
profesorilor
catalog
diplome
diplome
Secretariat/diriginte
Prof
informatică/medii/diplome

Abilități TIC

10 p

Analiză scrisoare de intenție

20p

Activități școlare și extrașcolare cu
caracter ecologic, voluntariat etc.

10p

Diplome

Competențe lingvistice

30 p

Prof limbi
străine/medii/diplome

Total

100 p
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ANEXA 7
Scrisoare de motivație / intenție

Stimat(ă) Domn/Doamnă,
Subsemnatul(a),.............................................................................................,
....................-a,
Colegiul

profil

Național

.........................

elev

în clasa

specializarea……………………………………………………

„Mihai Eminescu”, Constanța,

de

a
la

am luat la cunoştinţă cu interes de

posibilităţile pe care le oferă proiectul “BE MY VOICE”, contract numărul-2019-1-TR01-KA229077132_2 pentru desfăşurarea de activități educative în domeniul dublajului cu scopul promovării
multilingvismului și a culturilor și limbilor europene.
Sunt

o

persoană

…………

………………

………………

………………

......................................................................................................................

……………

(enumeraţi

minim

……..
trei

calităţi pe care le consideraţi importante pentru participarea în proiect).

Doresc să fac parte din grupul ţintă al proiectului din următoarele motive (menţionaţi minim trei motive) :
1. ………… ………………… …………………… ………………… …………;
2. …………… …………… ……………… …………… ……………… ……...;
3. …………… …………… …………… ………… ………… ………… .…......
Dacă veţi considera că motivaţia şi calităţile mele sunt corespunzătoare pentru integrarea
în grupul ţintă al proiectului și voi fi selectat/ă (conform criteriilor stabilite la nivel de unitate
școlară),

vă

precizez

că

datele

mele

de

contact

sunt:

email:...................................................…………….., tel........................................
Vă mulţumesc,
Data: ………………………………………………
Semnătura,

……………………..……………
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ANGAJAMENT de disponibilitate faţă de activitaţile proiectului

Subsemnatul(a)......……...………………...........………...……, CNP ......................... domiciliat(ă) în ………………., str.
...........………...……..………., nr. …..., bl. ......, ap. …..., tel. ……........................……., e-mail
…………..........................................………, posesor(oare) al(a) actului de identitate seria ........ nr.
.........................., elev(ă) în clasa a ..............-a, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța, profil
......................... specializarea / calificarea profesională ………………………….
........................................................., mă angajez prin prezenta că, în cazul în care voi fi selectat/ă ca titular in
grupul țintă “BE MY VOICE”, contract numărul – 2019-1-TR01-KA229-077132_2, finanȚat prin programul
Erasmus+, să respect cerințele și calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să
întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.
Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului mentionat mai
sus şi mă angajez să respect cerinţele programului.
Am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminarea mea de pe lista de
persoane din grupul țintă.

Data: ………………………………………………
Semnătura,

……………………..……………
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ACORD PARTICIPARE PROIECT PĂRINTE

Subsemnatul/...........................................................................,
CNP........................................, CI
seria
............. nr........................, eliberată de ....................................., la data de................................, adresa
de domiciliu ..................................................................................., județ.....................................,
e-mail............................................................,
în
calitate
de părinte/tutore al elevului/elevei
................................................................................... clasa a...........-a,
CNP......................................., CI
seria........... nr.............................. eliberată de...................................., la data de ................................,
adresa
de
domiciliu..............................................................................................,
județ
....................................., telefon ..................................., e-mail ...........................................................
Sunt de acord cu participarea fiului meu/ fiicei mele............................................................. la concursul de
selecție pentru “BE MY VOICE”, contract nr. 2019-1-TR01-KA229-077132_2 şi îmi asum răspunderea
cu
privire
la
îndeplinirea
de
către
fiul
meu/fiica
mea ……………………………………………. a
tuturor obligațiilor ce revin participantilor prin proiect.
În cazul nerespectării tuturor acestor obligații, asumate prin semnarea acestui angajament, mă angajez să
returnez
întreaga
sumă
ce
se
va
cheltui
pentru
fiul
meu/fiica
mea…………………………………………………. în calitate de participant în proiectul “BE MY VOICE”, contract nr.
2019-1-TR01-KA229-077132_2, finantat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP.

Data

Semnătura părinte,
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ANEXA 10
ANGAJAMENT SCRIS
ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE/CONFIDENŢIALITATEA
DATELOR

Subsemnatul(a)......……...………………...........………...……părintele
elevului..........................................................,
având CNP .........................................,domiciliat(ă) în ………………......................, str. ........……..………., nr. …..., bl.
......, ap. …..., tel. ……........................……., e-mail …………........................................., ca beneficiar al proiectului
“BE MY VOICE”,
contract
nr. 2019-1-TR01-KA229-077132_2, finantat de Comisia Europeană prin
ANPCDEFP, am fost informat privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea
dispozițiilor legale.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele să fie utilizate în scopul
proiectului sus-menționat. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în
scopul de a obține avantaje materiale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu
am furnizat infromații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute
în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt reale, corecte și complete și mă angajez ca,
în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură
depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea adresei de domiciliu etc.) să anunț echipa
proiectului și să aduc o copie a actelor doveditoare.
Declar că sunt de acord cu utilizarea oricărui document, informaţie sau alt material, care sunt
prezentate în scris sau oral referitoare la fiul/fiica mea, cu respectarea dispozițiilor legale referitoarea la
păstrarea confidenţialităţii.

Data: ………………………………………………
Semnătura,
……………………..……………
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ANEXA 11
RECOMANDARE PROFESOR DIRIGINTE

Pentru înscriere la concursul de selecţie a participanţilor la proiectul “BE MY VOICE”, contract nr. 2019-1TR01-KA229-077132_2, finantat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP
Numele şi prenumele elevei/elevului..................................................................................
Clasa: ............……
Profil/Specializarea ……………………………..……………………………………………………………
Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre această/acest elevă/elev,
inclusiv o descriere a caracteristicilor şcolare şi personale. Suntem în special interesaţi să vă aflăm
opinia dvs. în ceea ce priveşte capacităţile de relaţionare, motivaţia pentru implicarea în proiectele
clasei/şcolii, integritatea, originalitatea, iniţiativa, capacitatea de a lucra în echipă, talentele speciale,
entuziasmul elevei/elevului. Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii, este
binevenită.
Menţionați detalii în acest chenar
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Comparativ cu alţi elevi ai clasei din care face parte, evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea
ce priveşte:
1
2
3
4
5
insuficient

satisfăcător

Gândire creativă,
originală
Motivaţia de a participa la
activităţile clasei
Încredere în sine
Capacitatea de a lucra în
echipă
Rezultate obţinute în
coordonarea activităţilor
Relaţionarea cu ceilalţi
colegi de clasă
Implicare activă în
proiectele şcolii
Potenţial
pentru
dezvoltare profesională

Nume şi prenume
profesor diriginte
Instituţia de învăţământ
Disciplina/disciplinele
predată/predate
Data
Semnătura
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ANEXA 12

RECOMANDARE PROFESOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ/FRANCEZĂ/GERMANĂ

Pentru înscriere la concursul de selecţie a participanţilor la proiectul “BE MY VOICE”, contract nr. 2019-1TR01-KA229-077132_2, finantat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP
Numele şi prenumele elevei/elevului..................................................................................
Clasa: ............……
Profil/Specializarea………………………………………………………………………………
Evaluaţi pe o scară de la 1 la 4 acest elev, în ceea ce priveşte:
1
2
insuficient
1.
Atitudinea faţă de studiul
limbii engleze
2.
Creativitatea şi originalitatea
în realizarea proiectelor/portofoliilor
3.
Abilitatea de înţelegere a
unui text audiat
4.
Abilitatea de înţelegere a
unui text citit
5.
6.

Producerea de mesaje orale
Participarea la conversaţie

7.

Producerea de mesaje scrise

8.
Folosirea unor termeni
tehnici şi IT în limba engleză

Nume şi prenume
profesor limba engleză
Instituţia de învăţământ
Data
Semnătura
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ANEXA 13
DECLARAŢIE CHELTUIELI CĂLĂTORIE

Subsemnatul/a ………………......………………………...….…, CNP …………...… domiciliat/ă
în
……..……………………….……., str ......................... nr ……bl ..... ap .…. telefon.……............................…….
email……...................................…....……….
identificat cu … seria …… numărul ……………. valabil până la data ……………. PĂRINTELE
elevului/ ei ………………………………………………………….,
Declar că am fost informat/ă cu privire la faptul că dacă a fost realizată plata
cheltuielilor de călătorie, iar elevul sau părintele renunță la mobilitate (excepţie motive
medicale), conform regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa integral
contravaloarea cheltuielilor efectuate, inclusiv diferenţa costului pentru achiziţionarea unui bilet
de călătorie pentru un alt elev.

Data,

Semnătura,
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