Colegiul National„Mihai Eminescu” Iaşi
Selecţie proiect nr: LLP-LdV/PAR/2013/RO/260
DRAGI ELEVI, STIMAȚI PROFESORI ȘI PĂRINȚI
Ne bucurăm să vă anunțăm că echipa proiectului LLP-LdV/PAR/2013/RO/260 “How to get new jobs? Innovative
Guidance and Counselling”, implementat de școala noastră în perioada 1.08.2013 - 31.07.2015, în colaborare cu 8 institutii
partenere din Turcia, Anglia, Franta, Italia, Grecia si Ungaria în vederea “dezvoltării competenţelor de atreprenoriat,
digitale, de lucru în echipă si de comunicare în Limba Engleză, competențe deosebit de utile pentru viitoarea carieră va
realiza selecţia a 8 elevi din clasele a-IXa – a-XIIa care vor participa la reuniunea de proiect ce se va desfășura în
Budapesta (Ungaria), în perioada 24-28 septembrie 2014. Următoarea reuniune de proiect va avea loc in Grecia (vezi
tabelul de mai jos).
Vă reamintim că scopul acestui proiect de cooperare europeană în domeniul educatiei și formării profesionale este
îmbunătățirea proceselor de orientare și consiliere vocațională, facilitarea tranzitiei de la un nivel de școlaritate la altul, de
la o școală la alta, facilitarea trecerii de la educatia scolară la educația terțiară sau la locul de muncă, dezvoltarea de noi
competente profesionale prin documentare, realizarea schimbului de bune practici în domeniu.
Reun
iunea

Perioada*

Nr de mobilități prevăzute
în formularul de
candidatură

Unde?Tara/
Localitatea

Instituția gazdă

4

24-28.09.2014

2 profesori și 4 elevi

Ungaria, Budapesta

Planet Design Bt.

5

15-18.02.2015

2 profesori și 4 elevi

Grecia, Atena

Ινστιτούτο Μελετών Δια Βίου
Εκπαίδευσης - ΙΜΕΔΕ

6

17-20.05.2015

2 profesori

Franța, Lille

European Center for Leadership and
Entrepreneurship Education (ECLEE)

* Datele propuse pot fi modificate prin decizia partenerilor de proiect.
Procesul de selecție se va derula conform următorului calendar:
 01.09.2014 lansarea procedurii de selectie
 10.09.2014 publicarea anunțului de selecție
 17.09 2014, ora 14.00 depunerea dosarelor de candidatură si predarea produsului (proiectului) realizat
pentru concursul de selecție. Depunerea dosarelor se va realiza la secretariatul liceului. Elevul candidat va solicita
număr de înregistrare. Produsul de concurs se va preda în plic închis, pe care se va menționa “Pentru proiectul LdV
RO-260 Runda 2”; Nerespectarea termenului limită are ca efect eliminarea din concursul de selectie.
 18.09.2014, ora 14.00 anunțarea rezultatelor procesului de selecție.
 18.09.2014, ora 16.00 Ședința de instruire. Vor fi prezenți elevii selecționați si părinții acestora pentru
realizarea formalităților de plecare în străinătate.
Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:
OPIS
1. Cerere de înscriere (formular tip ce include acordul tutorilor legali);
2. Copie xerox după cartea de identitate/ pașaport;
3. Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/ medicul de familie care să ateste ca elevul este apt din punct de vedere
medical pentru o astfel de deplasare.
4. CV în format Europass/European completat în limba română şi semnat de către candidat, având anexate copii xerox
după documentele justificative (formular tip);
5. Fişă de autoevaluare a activităţii elevilor pentru anii școlari 2012/2013, 2013/2014 (formular tip); având ca anexă
documentele justificative ce ilustrează rezultatele obţinute la olimpiade/concursuri/competiţii şcolare la nivel
international, national și/sau judetean ,
6. Recomandare privind implicarea elevului candidat în activităţile şcolii, contribuţia la realizarea obiectivelor școlii
/ clasei semnată de una din persoanele: director, profesor diriginte, consilier educativ, coordonatorul proiectelor de
cooperarea europeană. Documentul va fi semnat de un cadru didactic care a coordonat activitatea realizată de elevul
candidat (formular tip);
7. Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care vor fi utilizate
rezultatele participării la proiect.
8. Produsul pentru concurs (CD care sa conțină documentul in format Word)
9. Procură de însoțire minor (documentul notarial) și asigurarea de călătorie vor fi predate coordonatorului de
proiect prof. Cecilia Foia cu min 2 zile înainte de plecarea în deplasare.

Colegiul National„Mihai Eminescu” Iaşi
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Notă: Toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. Vă rugăm să introduceți documentele
solicitate într-un dosar cu șina, respectând ordinea din opis.
Selectia se va realiza conform următoarelor criterii (vezi fisa de evaluare):
- elevii care candideaza pentru finantare trebuie să dețină media 10 la purtare, iar media generala trebuie să fie situată
peste 8,50 în anii școlari 2012/2013 și 2013/2014. Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea
ineligibilităţii unei candidaturi şi imposibilitatea de a mai participa la procesul de selecţie. Pentru media generala situată
peste 8,50 pentru cei 2 ani scolari se acorda max 15 p.
- deoarece activitățile reuniunii de proiect se vor desfăşura în Limba Engleză, candidaţii trebuie să dețină nivelul minim
A2. Îndeplinirea acestui criteriu este evaluata cu max 20 p de către profesorii catedrei de Limbă Engleză din școală prin
testarea elevilor candidați în 17.09.2014, orele 14.00 –16.00. Elevii care dețin un certificat de comunicare in limba
Engleza vor anexa o copie a acestui certificat la dosarul de candidatură.
- rezultatele obţinute la olimpiade/concursuri/competiţii şcolare,
- implicarea în coordonarea, organizarea, derularea proiectelor educaţionale în ultimii 2 ani scolari/ max 5 p.
- realizarea unui produs original cu tema ”Viitoarea mea carieră”
În cadrul acestui proiect elevii vor prezenta informații despre o posibilă carieră / profesie (scurtă descriere), vor prezenta
argumente care să susțină inserția pe piața muncii pentru cariera / profesia aleasă, vor descrie un posibil traseu educațional
care trebuie urmat (sau pe care îl vor urma) pentru a obține calificarea pentru acea carieră / profesie precum și posibilități
de găsire a unui viitor loc de muncă la nivel local, național sau internațional. Proiectul va fi redactat în format electronic,
în document Word, în limba română și în limba engleză, va conține între 2000 și 4000 de caractere / document în limba
română. Pot fi incluse fotografii, grafice, tabele sugestive.
Pentru a intra in concurs, produsul trebuie sa fie original și calitativ (sa obtină minimum 48p din 60). Predarea produsului
pentru concurs atrage după sine cedarea drepturilor de autor și indreptățește instituția Colegiul National „M. Eminescu”
Iasi să utilizeze produsul.
Participanţii la mobilități vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii.
1. Înainte de mobilitate
- vor participa la o pregătire generală realizată în școală, aceasta va cuprinde: prezentarea programului Leonardo da
Vinci, prezentarea proiectului, a obiectivelor reuniunii de proiect, prezentarea bugetului proiectului şi a
cheltuielilor, responsabilităţi, modalităţi de valorificare a rezultatelor
- Pregătirea participării la mobilitate va cuprinde și o pregătire culturală, în acest sens participanţii la mobilitate vor
lua contact cu punctele de interes socio-cultural ale ţărilor şi oraşelor gazdă, vor folosi resurse multimedia și
Internet, lecturi din presa locală online pentru familiarizarea cu atmosfera socio-economică specifică țării gazdă.
Participanţii vor fi instruiţi referitor la lucrul în echipă, la modalităţile de integrare în grup, conduita socială,
respectul faţă de valorile sociale şi culturale ale ţării de desfăşurare a mobilităţii.
2. În timpul mobilităţii
- Participanţii vor realiza prezentări, vor participa activ la: ateliere, dezbateri, seminarii, analize cu profesionişti în
domeniu de la instituţiile de primire (8 ore zilnic)
3. După încheierea mobilității:
- În termen de 1 săptămână de la întoarcerea din mobilitate, participanții vor realiza materiale de diseminare, pe care
le vor disemina în termen de 30 de zile și ori de câte ori este necesar pe toată durata proiectului.
Un elev poate primi o singură dată finantare pentru participarea la o mobilitate în cadrul proiectului LLPLdV/PAR/2013/RO/260. Toți membrii echipei de proiect (în mod deosebit participanții la mobilitate) se vor implica activ
în realizarea activităților și produselor de proiect, în diseminarea informatiilor despre proiect. Toți elevii implicati în
activitățile proiectului vor primi diplomă de participare într-un proiect LLP Leonardo da Vinci.
Cheltuielile aferente vizitării unor obiective turistice, pentru procură și asigurarea medicală nu pot fi acoperite
din bugetul proiectului, deci vor fi suportate de către părinti. În cazul in care s-a realizat plata cheltuielilor de
călătorie, iar elevul/profesorul renunță la mobilitate (indiferent de motiv), conform regulamentului financiar LLP
acesta va rambursa integral contravaloarea cheltuielilor efectuate.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați coordonatorului de proiect prof. Dr. Cecilia FOIA. Anunţul
de selecţie şi informatiile necesare realizării dosarului de candidatură se găsesc pe site-ul școlii (www.lme.is.edu.ro ) și
pe pagina de facebook a Consiliului Elevilor https://www.facebook.com/CECNME .

