LICEUL TEHNOLOGIC
„GHEORGHE ŞINCAI”
TÂRGU MUREŞ

APEL de SELECŢIE pentru GRUPUL ȚINTĂ al
Proiectului ERASMUS+ „Different but together”
Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi și cadre
didactice în vederea participării la activitățile din cadrul Programului ERASMUS+, intitulat
“Different but together”, proiect de tip KA229 - parteneriat strategic în domeniul educației şcolare,
pentru sustinerea schimbului de bune practici. Proiectul este coordonat de Liceul Tehnologic
„Gheorghe Șincai” - Târgu Mureș, iar școlile partenere sunt următoarele:
-

Stredni odborne uciliste elektrotechnicke - Plzen (Cehia),
IIS Verona Trento - Messina (Italia),
4 Epal Kavalas - Kavala (Grecia),
Suleyman Demirel Anatolian High School - Ankara (Turcia).

Scopul:
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând grupului
ţintă (cadre didactice și elevi) la activitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ „Different but
together”, cu numărul de referinţă 2019-1-RO01-KA229-063163_1, proiect care se va desfășura în
perioada septembrie 2019 – august 2021.
Domeniul de aplicare:
Procedura se aplica la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”, Târgu Mureș
Documente de referinţă:
Regulamentul de ordine interioară, Manualul calităţii, Legea Învăţământului, Formularul de
candidatură, Ghidul Programului Erasmus+, Apelul Naţional pentru scriere de proiecte Erasmus+
2019;

Responsabili:
1. Directorul:
- este reprezentantul legal al unității școlare în cadrul proiectului;
- monitorizează procesul de selecție a grupului țintă;
- numește prin decizie echipa de proiect formată din profesorii școlii;
2. Responsabilul cu aplicarea procedurii, coordonatorul proiectului:
- monitorizează procesul de selecție a grupului țintă;
- transmite directorului și consiliului profesoral rezultatele obținute și modificările ce pot
interveni ulterior;
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stabilește, alături de directorul școlii, atribuții și responsabilități pentru membrii echipei,
conform planului de activități al proiectului.
3. Membrii echipei de proiect - iși vor indeplini atribuțiile ce le vor fi atribuíte în cadrul proiectului.
-

În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul „Different but together”, cu numărul de
referinţă 2019-1-RO01-KA229-063163_1 în cadrul Programului ERASMUS+, proiect de parteneriat
strategic în domeniul educației şcolare, pentru susținerea schimbului de bune practici, în baza
contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P., Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din
Târgu Mureș, trebuie să desfășoare mai multe activități bugetate și nebugetate, conform
desfășurătorului activităților din proiect. Activitățile principale ale proiectului sunt 5 activităţi
transnaţionale de schimb intercultural (la care participă câte 5 elevi, însoţiţi de 2 cadre didactice
pentru fiecare reuniune) în Italia, Turcia, Cehia și Grecia.
Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic şi elevilor de la Liceul
Tehnologic „Gheorghe Șincai” - Târgu Mureș care doresc să participe la activitățile din cadrul
proiectului, în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.
Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ prin
promovarea calităţii în educaţie, formare de competențe multiculturale, dezvoltarea abilităţilor de
comunicare în limba engleză, îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, civilizație, istorie și
tradiții legate de ţările participante la proiect. De asemenea, elevii vor învăţa să lucreze în echipă, vor
fi încurajați să cultive toleranţa și respectul de sine şi faţă de ceilalți, vor învăţa ce înseamnă valorile
europene comune. Proiectul se va desfășura în limba engleză, în acest sens participanții la întâlnirile
transnaționale vor face dovada cunoștințelor de limba engleză înainte de începerea proiectului.
Scopul proiectului este ca prin dezvoltarea competențe interculturale ale elevilor, aceștia să
contribuie la transformarea unui mediu multicultural într-unul intercultural, în care persoanele care
aparțin unor grupuri etnice diferite se valorizează unii pe alții. Pentru aceasta, elevii vor fi implicați în
activități care urmăresc cunoașterea și respectarea tradițiilor specifice etniilor diferite din întreg spațiul
european. Prin cunoașterea valorilor naționale proprii, prin descoperirea legăturilor dintre diferite etnii
și naționalități, elevii își vor putea dezvolta abilități care îi transformă din simpli locuitori ai unui oraș
multicultural în cetățeni europeni responsabili, cu mintea larg deschisă la plusul de valoare pe care îl
aduce varietatea multiculturală. Principala prioritate a proiectului este formarea la elevi de
competențe cheie multiculturale.

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ – ELEVI
Grupul ţintă va fi format din 25 elevi de la Liceul Tehnologic “Gheorghe Șincai”, Târgu
Mureș, cu vârsta cuprinsă între (15-18 ani), din clasele IX - XII, așa cum s-a stabilit de comun acord
cu partenerii proiectului. Elevii care vor participa la mobilitati vor fi selectaţi înainte de fiecare
mobilitate transnațională, din rândul celor care fac parte din grupul țintă al proiectului.
Echipa de selecţie va fi formată din 3 membri. Componența acesteia va fi decisă de echipa de
proiect prin decizie internă. Se vor avea în vedere specificul proiectului și obiectivele ce trebuie atinse
prin activităţile și produsele finale.
Înscrierea candidaților pentru selecția grupului țintă:
1. Afișarea procedurii de selecție la panoul dedicat;
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2.
3.
4.
5.

Depunerea a scrisorii de intenție și a CV-ului la coordonatorul de proiect (sala 24);
Susținerea testului de limba engleză;
Susținerea interviului;
Afișarea rezultatelor;

Scrisoarea de intenție și CV-ul se vor depune la coordonatorul de proiect până pe data de 4
octombrie 2019. Selecția candidaților pentru participarea la proiectul “Different but together”, cu
numărul de referinţă 2019-1-RO01-KA229-063163_1 se va realiza în urma punctajului obținut de
aceștia conform baremului:
- Scrisoare de intenție - 20p.
- CV - 20p.
- Test de limba engleză - 30p.
- Interviu – 30p.
Criteriile de evaluare vizează:
Scrisoarea de intenție
- motivația candidatului de a participa la activitățile proiectului;
- disponibilitatea pentru implicarea în toate activitățile extrașcolare din toate etapele
proiectului;
- calitatea argumentării;
CV
- prezentarea competențelor, a abilităților, a aptitudinilor;
- participarea la activități extrașcolare anterioare și rezultatele obținute în cadrul acestora;
Interviu
- competențe de comunicare;
- interesul pentru activitățile proiectului.
În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de media anului școlar anterior
(2018-2019) şi media la purtare.
Procesul de selecţie a elevilor din grupul țintă se va derula conform graficului:
1 – 4 octombrie 2019, depunerea scrisorii de intenție și a CV-ului;
4 octombrie 2019, test scris la limba engleză și interviu;
7 octombrie 2019, anunţarea rezultatelor selecției la Panoul Erasmus+.
Nu se admit contestaţii. Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de
şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială).
După realizarea preselecției de către comisie, primii 25 de elevi din clasamentul rezultat în
urma selecției vor depune la coordonatorul de proiect (sala 24) un dosar de candidatură, care va
cuprinde următoarele documente:
1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de management a proiectului (Anexa 1);
2. Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal;
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3. Copie după certificatul de naştere și carte de identitate;
4. Declaraţie de conformitate (Anexa 2);
5. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (Anexa 3);
6. Acordul părintelui/tutorelui legal (Anexa 4);

Selectarea elevilor care vor participa la mobilități
În scopul selectării elevilor din grupul-țintă care vor participa la activitățile internaționale
(mobilități), în perioada de pregătire a mobilităților, elevii vor depune la responsabilul cu mobilitățile
o scrisoare de intenție.
În cazul în care elevii au încălcat Regulamentul de Ordine Interioară și au fost sancționați cu
scăderea notei la purtare, aceștia își pierd dreptul de a participa la selecția în vederea deplasării în
mobilități.
Elevii care au depus scrisoarea de intenție vor trece printr-un proces de selecție care va
cuprinde criteriile de mai jos:
1. implicarea în activitățile proiectului – 25 puncte;
2. situația școlară pe semestrul anterior – 25 puncte;
3. test la limba engleză – 25 puncte;
4. numărul de absențe nemotivate – 25 puncte
Detalierea criteriilor de selecție
1. Implicarea în activitățile proiectului – pentru fiecare activitate din proiect, elevii vor primi
un calificativ, căruia îi va corespunde un număr de puncte conform tabelului de mai jos. În perioada de
evaluare se va calcula media obținută de fiecare elev. Dacă un elev absentează de la o activitate din
motive obiective, acesta va anunța echipa de proiect și va primi ulterior o sarcină suplimentară care să
compenseze absența.
Calificativ
Număr puncte

absent
0

I
0

S
10

B
15

FB
20

FB*
25

2. Situția școalară pe semestrul anterior - media semestrului anterior se va converti în
puncte după cum urmează:
Media
Număr
puncte

<4,99 5,00- 5,505,49 5,99
0
5
7

6,00- 6,50- 7,00- 7,50- 8,00- 8,506,49 7,99 7,49 7,99 8,49 8,99
10
13
16
19
21
23

Pentru fiecare mobilitate se vor lua în calcul mediile din perioadele:
Mobilitate martie Italia

Media semestrului I, 2019-2020
4
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Mobilitate mai Cehia
Mobilitate septembrie Turcia
Mobilitate mai Grecia

Media semestrului I, 2019-2020
Media semestrului al II-lea 2019-2020
Media semestrului I 2020-2021

3. Test la limba engleză – scris și oral;
4. Numărul de absențe nemotivate la data efectuării selecției: se va lua în considerare
numărul de absențe nemotivate din perioada premergătoare evaluării pentru selectarea în mobilitate,
începând cu ziua școlară următoare prezentării materialului de față; punctajul se va acorda conform
tabelului de mai jos:
Număr
absențe
punctaj

>21
absențe
0

20-16
absențe
5

15-11
absențe
10

10-6
absențe
15

5-1
absențe
20

0
absențe
25

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ – CADRE DIDACTICE
Grupul ţintă – cadre didactice va fi format din 20 de cadre didactice de la Liceul Tehnologic
“Gheorghe Șincai”, Târgu Mureș, așa cum s-a stabilit de comun acord cu partenerii proiectului.
Cadrele didactice care vor participa la mobilitati vor fi selectate înainte de fiecare mobilitate
transnațională, din rândul celor care fac parte din grupul țintă al proiectului.
Evaluarea dosarelor va fi realizată de către o echipă mixtă formată din: coordonatorul
proiectului, directorul instituției, membrii echipei de proiect.
Reguli de procedură:
Procedura şi criteriile de selecţie a grupului ţintă – profesori vor fi postate pe site-ul şcolii şi la
avizierul şcolii din sala profesorală pentru a putea fi vizualizate de către toate cadrele didactice ale
şcolii. Cadrele didactice care doresc să facă parte din grupul țintă depun la coordonatorul proiectului
(sala 24) o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul în acest sens. Pentru elaborarea
scrisorii de intenție se recomandă să se aibă în vedere Anexa 9 privind Criteriile de selecție ale
scrisorii de intenție.
Procesul de selecţie a cadrelor didactice din grupul țintă se va derula conform graficului:
23 – 26 septembrie 2019, depunerea scrisorii de intenție;
27 septembrie 2019, test la limba engleză;
30 septembrie 2019, anunţarea rezultatelor finale ale selecției la Panoul Erasmus+.
Selecția candidaților pentru participarea la proiectul „Different but together” cu numărul de
referinţă 2019-1-RO01-KA229-063163_1 se va realiza în urma punctajului obținut de aceștia conform
baremului: scrisoare de intenție - 50p., test de limba engleză - 50p. În selecţia cadrelor didactice se va
ţine cont de: disponibilitatea de a fi implicat în activități extrașcolare, capacitatea organizatorică,
5

LICEUL TEHNOLOGIC
„GHEORGHE ŞINCAI”
TÂRGU MUREŞ

cunoaşterea programelor europene, abilitatea managerială a unui proiect, capacitatea de lucru în
echipă, cunoştinţele de operare IT, cunoştinţele de limba engleză.
În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de activitățile extrașcolare
desfășurate în anul școlar anterior, la recomandarea resonsabilului cu activități extrașcolare. Rezultatul
selecţiei va fi ADMIS/RESPINS.
Nu se admit contestaţii. Selecţia cadrelor didactice se realizează în condiţiile respectării
egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială).
După realizarea preselecției de către comisie, primele 20 de cadre didactice din clasamentul
rezultat în urma selecției vor depune la coordonatorul de proiect (sala 24) un dosar de candidatură,
care va cuprinde următoarele documente:
1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de management a proiectului (Anexa 5);
2. Copie după cartea de identitate;
3. Declaraţie de conformitate (Anexa 6);
4. Declarație de consimțământ privind prelucrarea date personale (Anexa 7);
5. Declaraţia privind graficul privind timpul liber ce poate fi alocat activităţilor proiectului (Anexa 8);

Selectarea cadrelor didactice care vor participa la mobilități
În scopul selectării cadrelor didactice din grupul-țintă care vor participa la activitățile
internaționale (mobilități), în perioada de pregătire a mobilităților, cadrele didactice vor depune la
responsabilul cu mobilitățile o scrisoare de intenție.
Cadrele didacte care au depus scrisoarea de intenție vor trece printr-un proces de selecție care
va ține cont de numărul de activități din proiect în care s-au implicat și de rolul pe care l-au avut în
activități, de coordonator sau de participant. Astfel, pentru fiecare activitate în care s-au implicat vor
primi 3 puncte, iar pentru fiecare activitate vor primi 2 puncte; punctajul maxim va fi de 5 puncte. La
fiecare activitate se va face un grafic în care vor fi notate de către responsabilul cu monitorizarea,
numărul de puncte, în prezența cadrelor didactice și conform procesului verbal încheiat.

Coordonator proiect,
Prof. Hobai Roxana

Aprobat,
Director,
Prof. ing. Antoaneta Maria Rauca
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