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Metodologie selecție participanți 

 

în cadrul proiectului Erasmus +,  

 

An școlar 2020 - 2021 

Proiectul Liceului Tehnologic ”Petre Baniță” Călărași, cu titlul “Competențe 

durabile pentru mediu rural” are ca scop desfășurarea unei mobilități VET pentru 

elevii (14 elevi) de cls.a X-a, calificarea: Tehnician in activitati de comert, care sa 

contribuie la dobandirea de catre elevi a unei experiente unice privind pregatirea 

profesionala de genul celor necesare pe piata muncii pentru a fi competitivi. 

Prin acest proiect de mobilitate se creează oportunitatea ca cei 14 elevi ai 

liceului nostru să își realizeze practica în specialitate la partenerul din CIPRU, la 

firma Spiros Theofanous Ltd din Cipru., iar în anii de studiu următori să își 

valorifice constant competențele, deprinderile și abilitățile, astfel după absolvire să 

se angajeze pe piața muncii, să devină cetățeni activi, care să contribuie la 

dezvoltarea economică, socială și culturală a localității lor. Stagiul de practica are 

90 de ore aferente CDL - ului “Tehnici Comerciale”, calificarea Tehnician în 

activități de comerț se va organiza la partenerul de primire care a desemnat tutore 

de practica,ce va face echipa cu prof.insotitori. 

Cei 16 elevi ce vor face parte din grupul țintă, pentru selecție au următoarele 

particularități care îi încadrează ca fiind cu oportunități reduse: 

-81,25% (13 elevi) dintre elevi au familii cu venituri inconstante, din 

agricultura de subzistenta sau asistate social, fapt ce favorizeaza absenteismul si 

abandonul scolar.  

-25% (4 elevi) elevi sunt de etnie rroma, o categorie afectata de saracie si 

marginalizare socio-profesionala.  

-68,75% (11elevi) provin din mediul rural și beneficiază de servicii de 

educație inferioare celor din mediul urban mai ales la practica profesională;  

Acest proiect are capacitatea de a îmbunătăți considerabil personalitatea și 

pregătirea profesională a celor 16 elevi, prin realizarea obiectivelor acestuia și 

astfel să reducă inechitatea privind asigurarea unui trai decent și al resurselor 

educaționale comparativ cu alte zone și să combată absenteismul, șomajul, 

complacerea în stilul de viață la limita sărăciei. 

Deoarece toți cei 14 elevi participanți la plasament sunt minori, școala va 

obține din partea familiilor/reprezentantului legal, acordul notarial de călătorie în 

străinătate alături de profesorii însoțitori. Profesorii însoțitori (2profesori) vor fi 

aleși de către Consiliul de Administrație, școala pornind de la criterii: performanță 
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didactică realizată cu elevii în ultimii ani, capacitatea de coordonare a unui stagiu 

de lungă durată, competențe manageriale cel puțin la nivelul clasei de elevi, 

disponibilitate față de nevoile grupului de elevi, abilități de comunicare într-o 

limbă străină. 

Se va realiza selecția elevilor astfel: 

- informări în școală pentru: elevi, părinți și profesori; 

- întocmirea și publicarea metodologiei de selecție cu criterii și grafic, 

afișată la avizierul școlii și pe siturile proprii; 

- numirea prin decizie internă în Consiliul de administrație  a unei comisii de 

selecție din 5 membri, cu asigurarea transparenței și evitarea conflictului de 

interese; 

- elevii interesați vor depune un dosar de înscriere: cerere tip, copie CI, 

adeverință elev pentru a atesta calificarea, CV Europass, scrisoare de intenție, 

scrisoare de recomandare. Evaluarea se va face cu calificativul admis/respins. 

Probe de examen: 

1. Competențe de specialitate - examen de specialitate, evaluat cu note de la 1-10; 

2. Competențe lingvistice pentru limba engleză (limba studiată de toți elevii) - 

examen scris tip grilă, evaluat cu note de la 1-10; 

3. Competente personale, motivația participării, modalități de acțiune la plasament 

- pe baza de interviu cu 5 întrebări standard, evaluat cu note de la 1-10; 

Rezultatul admiterii va fi in limita a 16 locuri/școala (14 + 2 elevi rezervă) 

conform mediei aritmetice a celor 3 probe în ordine descrescătoare, acesta fiind 

afișat în maxim 48 ore de la ultima probă. Eventuale contestații vor fi analizate 

conform metodologiei de a 2-a comisie special constituită. 

În caz de egalitate, criterii de departajare vor fi: media din clasa a IX-a 

(primul criteriu), media de la Evaluarea Națională (al doilea criteriu). Cei care nu 

au fost selectați, însă au medii peste 5, vor rămâne cu statut de rezervă, în ordine 

descrescătoare. Toate rezervele vor fi stimulate să participe la procesul de pregătire 

pentru a răspunde exigențelor în caz de nevoie. 

Prezenta metodologie s-a elaborat în baza următoarelor considerente: 

-selectarea  obiectivă,  transparentă,  nediscriminatorie, cu  egalitate  de  

șanse  pentru  fiecare dintre cei interesați (elevi și profesori), de a se implica  direct 

în activitățile specifice proiectului, cu finanțare europeană, pe care școala îl va 

derula în perioada 01.09. 2020 - 31.08.2021 

 

Aprobat în ședința C.A. din data de  15.X.2020 

Liceul Tehnologic "Petre Baniță" Călărași 

Director, Prof. Onete Florin Iulian 

 


