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ANUNT SELECTIE  ELEVI 

  STAGIARI VET 

în vederea participarii la activitati de mobilitate desfasurate in cadrul proiectului Erasmus+ cu 

titlul Erasmus+ Tranzitie/Cariera Duala in  Sport 

Proiect nr. 2017-1-RO01-KA102-036911 
 

 

Beneficiar: Consorțiului național VET "Impreună4 Educație & Sport, alcătuit din: Liceul Teoretic 

Traian Vuia Resita, coordonator și aplicant, Liceul cu Program Sportiv Banatul Timișoara și Liceul cu 

Program Sportiv Tg. Jiu 

 Partenerii de primire implicaţi în proiect:  

1. Casa Da Educacao, Lisabona, Portugalia 

2. Federação de Andebol de Portugal 

3. Federação Portuguesa de Atletismo 

4. Belenes Futebol Clube, Lisabona, Portugalia 

Partener intermediar: Casa De Educaçao, Lisabona, Portugalia 

 

 

 

Obiectivele principale ale proiectului: 

O1.Imbunătățirea  competențelor  cheie și abilităților necesare aplicării unor procedee, metode și tehnici 

actuale și eficiente de  antrenament în vederea creșterii capacității de tranziție de la școală la locul de 

muncă. 

O2.Perfecționarea componentelor pregătirii sportive în vederea unei bune integrări profesionale.  

O3. Acumularea de termeni lingvistici specifici disciplinei sportive într-o limba străină, dezvoltarea 

competențelor de comunicare și relaționare  prin contactul direct cu antrenori și sportivi  portughezi 

O4. Dezvoltarea unor personalități armonioase, tolerante care să îmbine simțul propriei identități cu 

respectul pentru diversitate . 

O5. Crearea premizelor unui parteneriat transnațional durabil  și dezvoltarea relațiilor intra-europene 

având ca scop implementarea unor structuri comune pentru asigurarea calității în educație și formare 

profesională. 

 

SELECŢIA STAGIARILOR VET:  

 

Consorțiului național VET "Impreună4 Educație & Sport", selectează 45 de elevi în vederea constituirii 

grupului ţintă pentru proiectul Erasmus+ Tranzitie/Cariera Duala in  Sport, Proiect nr. 2017-1-

RO01-KA102-036911. Proiectul este finanţat de UE prin programul Erasmus +, Acţiunea Cheie 1, VET 

Mobility.  

 

Grup ţintă :  

 

- 15 elevi de la filiera vocatională, înmatriculați în clasele IX - XI-a la Liceul cu Programul 

Sportiv Banatul din Timișoara,  profil vocational- sportiv, după cum urmează:  

- specializarea fotbal, nivel avansat - 7 cursanți,  
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- specializarea handbal, nivel avansat - 4 cursanți  

- atletism , nivel avansat - 4 cursanți 

 

 

 

ELEVII SELECTAȚI VOR DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII DE 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN STRĂINĂTATE (CU O DURATĂ DE LA 21 

ZILE). 

 

 PERIOADA MOBILITĂŢII:  

 

Proiectul se desfășoară pe durata unui an, între 04.09.2017 – 03.09.2018, iar stagiul de formare/ 

plasamentul  a fost stabilit de comun acord de către ambele părți; perioada de mobilitate:  

 14.05-01.06.2018, pentru specializările handbal și atletism,  

 04.06-22.06.2018, pentru specializarea fotbal. 

 

CONDIŢII/CRITERII  DE ELIGIBILITATE: 

 

1. Să fie elev la Liceul cu Program Sportiv Banatul, 15 ani impliniti,  în clasă de profil sportiv  

2. Sa respecte  termenul de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;  

 

CONDIŢII /CRITERII DE SELECŢIE: 

 

Selecţia participantilor se va baza pe un concurs organizat  pe principiul transparentei, al evitării 

conflictului de interese  și egalității  de șanse de către fiecare din școlile consorțiului, după o Procedură 

stabilită la nivelul echipei de proiect, care are la bază transparența, corerența, documentarea. Informarea 

şi motivarea candidatilor se va face prin avizierul scolilor, prin profesorii diriginți şi de specialitate,  prin 

flayere  de promovare a proiectului, prin sesiuni de promovare a proiectului  la care sunt invitati  elevii 

claselor și disciplinelor sportive vizate. 

Termen: decembrie  2017 - răspunde responsabilul de proiect.  

Comisiile de selecție  sunt alcătuite dintr-un profesor de limba engleza, 2/3 antrenori, câte unul pentru 

fiecare specializare, consilier proiecte și programe, și numite  prin decizie internă a directorului școlii. 

Termen: decembrie, răspund directorii organizațiilor de trimitere. 

Anunțarea datei concursului, a condițiilor de participare, criteriilor de selecție se va face cu 2 săptămâni 

înainte de concurs. 

Termen: decembrie 2017, răspund: coordonatorii de proiect din organizațiile de trimitere. 

Înscrierea candidaților se va face la secretariatul școlilor pe baza de dosar cu nr. de înregistrare, în 

perioada 04-08 decembrie 2017.  

Conţinutul dosarului de înscriere: 

 fișa de înscriere,  

 scrisoare de motivaţie,  

 CV Europass,  

 copie după C.I,  

 recomandarea dirigintelui,  

 avizul părinților. 

Criteriile de eligibilitate: elev din clasa/specilizarea sportiva ce face obiectul mobilitatilor, care nu a mai 

beneficiat de altă finanațare Erasmus+; rezultate bune la purtare, dosar complet. 

Probele de concurs: 

- cunoaşterea limbii engleze – testare scrisă și orală – nivel minim A1 

- proba practică sportivă  

- interviu – prezentarea asteptărilor pe care le au elevii de la acest plasament. 

Fiecare proba este evaluată cu puncte de la 1 la 50, iar rezultatul final este media aritmetică a 

rezultatelor obținute la fiecare probă. 
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Organizarea selecţiei, 11 – 14 decembrie 2017, răspund comisiile de selecție 

Comisiile  întocmesc  un proces verbal la finalizarea selecției cu rezulatatele concursului, stabilesc lista 

participanților în ordine alfabetică și lista rezervelor în ordinea mediilor (3 rezerve/ disciplină sportivă/ 

fiecare scoala), care se semenează de către toți membrii comisiei. 

Anuntarea publica a rezultatelor la avizierul și pe pagina web a fiecărei școli se face în 15 decembrie 

2017,  răspunde : comisia de selcție și  responsabilul de proiect. 

Depunerea și rezolvarea contestațiilor - 18 decembrie 2017 

Afișare liste finale – termen  18 decembrie 2017 - răspunde comisia de contestatii. 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :  

 

1. Cerere de înscriere 

2. CV – Europass,semnat  

3. Copie după CI/ BI; 

4. Scrisoare de motivatie/ intenţie care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care 

mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care 

candidatul îşi propune să utilizeze, în şcoală şi în viitoarea carieră profesională, competenţele dobândite 

pe parcursul stagiului de formare)  

5. Recomandare dată de dirigintele clasei; 

6. Adeverinta elev, profil, domeniu de pregătire, clasa, media la purtare, cu menţiunea pentru deplasare 

în străinătate. 

7. Acord părinte/parinti  

8. Pașaport lingvistic / alte certificate lingvistice, dacă este cazul. 

 

NOTĂ:  

 

 Dosarele de candidatură se depun la secretariatul unitatii de invatamant  unde vor primi un număr de 

înregistrare în ziua depunerii acestuia; 

CALENDARUL DEPUNERII DOSARELOR: 04 - 08 decembrie 2017 

Persoana de contact: prof. Antonievici Alina, responsabil proiect. 

 

IMPORTANT:  

SELECŢIA PARTICIPANŢILOR VA FI REALIZATĂ DE CĂTRE COMISIA DE SELECŢIE, 

NUMITĂ PRIN DECIZIE INTERNĂ DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ŞCOLII, 

ASTFEL ÎNCÂT SĂ FIE EVITAT CONFLICTUL DE INTERESE. 

 

Calendarul concursului de selecţie: 

 

04 – 08 decembrie 2017 Depunerea dosarelor de candidatură 

08 decembrie 2017 Evaluarea dosarelor de candidatură 

11 – 14 decembrie 2017, Ora 13.30- 18.00 Desfăşurarea concursului de selecţie 

15 decembrie 2017, Ora 10.00 Afişarea rezultatelor 

15 decembrie 2017, Ora 10.00-12.00 Primirea contestaţiilor 

18 decembrie 2017,  Ora 10.00 - 12.00 Rezolvarea contestaţiilor  

18 decembrie 2017,  Ora  12.00 Afişarea rezultatelor finale 
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CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE SELECŢIE:  

 

Probele concursului de selectie: 

1. Proba  practică  sportivă: 12 – 14 decembrie, în intervalul orar 14,00 – 18,00, la sala de sport a liceului, 

după o planificare care va fi afișată. 

2. Proba orală - interviu de evaluare a motivaţiei participării la mobilitate şi a competenţelor lingvistice - 

Limbă engleză, 11 decembrie 2017, în intervalul orar 14,00 – 18,00 

 

Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare: 

 

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I. Competenţe profesionale de specialitate   Proba practica de specialitate 1-50 

II. Competenţe lingvistice  Proba  orală – Limba engleză 1-50 

III. Calităţi morale şi de comportament, capacitate 

de cooperare, lucru în echipa, autoevaluare,  

diseminare, valorificare rezultate proiect. 

Evaluare Recomandare  dată de 

profesorul diriginte –eliminatoriu  

Media la purtare  

1-50 

PUNCTAJ FINAL (NOTA FINALA) : media aritmetica a rezultatelor obținute la fiecare 

proba  

 

Bibliografie: 

1. Manual “JUST RIGHT” nivel:  Upper intermediate, autori Jeremy Harmer&comp; Carol 

Lethaby, editura Heinle Cengage Learnig 

2. Material auxiliar: culegere ENGLISH GRAMMAR IN USE, autor Raymond Murphy, editura 

Cambridge Press 

 

Contestaţii: 

 

Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie a experţilor pe termen scurt vor fi 

depuse în data de 15 decembrie 2017, între orele 10.00 - 12.00, la secretariatul şcolii. 

Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de Consiliul de administrație, care va fi formată din alte 

persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiei 

este definitivă. 

 

IMPORTANT ! 

Cerinţe pentru participanţi ( în timpul şi după finalizarea proiectului): 

a. Respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, care se va 

desfăşura anterior perioadei de mobilitate; 

b. Respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de proiect; 

c. Completarea chestionarului on-line  în termen de 30 de zile de la  primirea acestuia prin e-mail. 

d. Implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu 

planului de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului. 

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați Responsabil proiect, Prof. Antonievici Alina 

 


