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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
pentru selecţia participanţilor în cadrul proiectului
Under the same sky
Nr. Ref. 2017-1-RO01-KA201-037188
Aprobat pentru finanțare 2017-2019

1. Introducere:

Proiectul ”Under the same sky”, nr. ref. 2017-1-RO01-KA201-037188, a fost aprobat pentru
finanţare în cadrul rundei 2017. Acest proiect este inițiat de Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, România,
în colaborare cu școli din Turcia, Slovacia, Macedonia, Polonia și Letonia, în cadrul programului
Erasmus+, Parteneriate Strategice. Se va derula în perioada septembrie 2017 – august 2019.
Scopul proiectului: este de a plasa arta și teatrul în cadrul unei strategii educaționale privind procesul de
învățare și să arătăm că abilitățile copiilor cu probleme în familie, descoperite prin artă și teatru, au impact atât
în cultura individuală, cât și în cea școlară sau de grup.
Selecția: se vor selecta 8 elevi participanți la mobilitățile proiectului, 2 elevi cu statut de rezerve și 8 profesori
însoțitori.
2.







Documente de referinţă:
Legea Educației naționale – Legea nr. 1 / 2011;
Apelul național la propuneri de proiecte;
APEL european pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus +;
Ghidul candidatului;
Ghidul programului Erasmus+ versiunea 2 (2017)
Contractul de finanțare în cadrul proiectului Erasmus + din cadrul proiectului cu titlul ”Under the same
sky”, nr. ref. 2017-1-RO01-KA201-037188;

 Formularul de candidatură al proiectului;
 Site: scoala18sibiu.ro/erasmus.html
3. Descrierea activităților și responsabilităților:
a. Realizarea procedurii
Se va realiza procedura cu 15zile înainte de desfășurarea selecției.
În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o metodologie clară care va asigura
participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de
interese.
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Apartenența la grupul țintă specificat în proiect: elevi din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a din familii
monoparentale, ai căror părinți sunt divorțați;
În anul școlar 2016-2017 au obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 8,50 la limba
engleză și informatică;
Modul în care este motivată dorința de participare la mobilitate: obiective, modul de pregătire, impact,
diseminare / valorizare a rezultatelor proiectului;
Competențe profesionale: cunoștințe teoretice și practice de TIC;
Competențe lingvistice de limba engleză;
Portofoliu individual
Criterii de departajare





Media anuală la limba engleză
Media anuală școlară pe anul școlar 2016-2017
Recomandare prof. Consilier școlar (psiholog școlar)
c. Publicarea anunțului cu privire la selecție (probe de concurs, calendar, conținutul dosarului)

Selecția elevilor:
Probele de selecție și ponderea în rezultatul final:
- Evaluarea dosarului de candidatură
- Proba de evaluare scrisă și orală la limba engleză
- Proba de evaluare a competențelor TIC
- Evaluarea portofoliului individual
- Scrisoarea de intenție / motivare

admis/respins
30%
30%
10%
30%

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu
- 7 – 8 decembrie 2017 informarea diriginților
- 11 decembrie 2017 anunțarea selecției
- 13 – 14 decembrie 2017 depunerea dosarelor de candidatură
- 15 decembrie 2017 evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor
- 18 decembrie 2017 afișarea repartizării pe zile și săli la probele scrise și practice
- 19 – 20 decembrie 2017 desfășurarea probelor scrise și practice
- 21 decembrie 2017 afișarea rezultatelor la avizier și pe site-ul școlii.
Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul școlii și apoi se vor depune la coordonatorul de proiect.


Condiții de înscriere la concursul de selecție:
Apartenența la grupul țintă specificat în proiect: elevi din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a din familii
monoparentale, ai căror părinți sunt divorțați;
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În anul școlar 2016-2017 au obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 8,50 la limba
engleză și informatică.
Conținutul dosarului de candidatură:
 Cerere de înscriere (model tip);
 Scrisoare de intenție semnată de elev și de susținătorul legal (părinte);
 Recomandarea dirigintelui (model tip);
 Acordul scris al părinților / susținătorilor legali (model tip);
 CV Europass semnat de titular;
 Copie după certificatul de naștere;
 Adeverință medicală;
 Portofoliul individual al candidatului (contribuție la proiecte, certificări digitale și lingvistice)
d. Stabilirea comisiei de selecție a candidaților

-

Comisia de selecție se va constitui prin decizie, fiind formată din 6 persoane:
Președinte – coordonatorul proiectului;
4 membri: 2 profesori de informatică și 2 profesori de limba engleză (dintre care unul va îndeplini și
funcția de secretar);
Coordonatorul de proiecte și programe educative.
e. Atribuțiile comisiei de selecție:

-

Comisia va avea următoarele sarcini:
Preluarea dosarelor înregistrate;
Stabilirea grilelor finale de evaluare;
Evaluarea dosarelor de candidatură;
Stabilirea subiectelor pentru probele scrise, practice și orale și organizarea probelor;
Stabilirea punctajului final / a rezultatelor finale;
Comunicarea rezultatelor finale – anunțarea candidaților cu privire la rezultatul selecției;
Transmiterea rezultatelor selecției către echipa de proiect.
Activități specifice participanților în proiect:
Participanții vor desfășura următoarele activități obligatorii:
Premobilitate:
 Pregătirea pedagogică (coordonator proiect, responsabil formare, consilierul educativ al școlii)
A. Teme: Informarea participanților privind programul Erasmus +; prezentarea proiectului ”Under the
same sky”: tema, scopul, obiectivele, destinația mobilităților, rezultate așteptate ale proiectului,
valorizarea rezultatelor; prezentarea programului de stagiu, a detaliilor legate de mobilități și bune
practici.
Activități: sesiune de informare
Durata: 4 ore
B. Teme: Tehnici de lucru în echipă, formarea și dezvoltarea echipei
f.
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Activități: exerciții practice
Durata: 2 ore
 Pregătire profesională ( responsabil formare)
A. Teme: activități artistice și dramatice
Activități: sesiune de informare
Durata: 4 ore
Pregătire lingvistică
B. Teme: Înțelegerea textului scris în limba engleză, fluență și acuratețe în conversații, noțiuni
fundamentale de gramatică și vocabular
Activități: exerciții practice de citire, ascultare, vocabular și conversație
Durata: 10 ore
Pregătire culturală
Teme: prezentarea partenerilor din Slovacia, Macedonia, Polonia și Turcia
Durata: 4 ore
În timpul mobilității:
Participanții vor fi prezenți la programul zilnic de lucru;
Participanții vor vizita școli partenere și vor participa la activități culturale;
Participanții vor realiza o expoziție cu produse realizate în timpul activităților (expoziție de fotografie)
Postmobilitate:
Participanții la mobilități vor realiza panoul cu aspecte relevante ale proiectului;
Participanții vor redacta articole în revista școlii ”Mugurel” referitor la activitățile desfășurate;
CD-urile cu filmări din mobilități vor fi puse la dispoziția elevilor și profesorilor în CDI-ul școlii;
Site-ul web va fi prezentat în Consiliile profesorale și în reuniunile comisiilor metodice.
g. Publicarea anunțului de selecție

Se va face publică procedura de selecție / anunțul de selecție în cadrul Consiliului Profesoral din data de 7
decembrie 2017.
h. Desfășurarea selecției

Evaluarea dosarelor de candidatură se va realiza conform grilei stabilite de Comisia de selecție și conform
Procedurii.
Probele scrise și practice pentru selecția elevilor:
Subiectele se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să fie în concordanță cu nivelul de vârstă și
scopul proiectului.
Comisia de selecție stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru probe.
Pe baza propunerilor membrilor comisiei de selecție sunt întocmite două seturi de subiecte.
Membrii comisiei de selecție răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor propuse.
Seturile de subiecte se semnează de toți membri comisiei și se închid în plicuri sigilate.
Comisia de selecție stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.
Durata probei scrise va fi de maxim o oră.
La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de selecție prezintă candidaților fișele de subiecte.
După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul în sală al candidaților care întârzie sau al oricărei
persoane în afara comisiei de selecție și persoanelor care supraveghează.
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4. Anexe
Prezenta procedură cuprinde următoarele anexe: model de anunț, model cerere de înscriere, model
recomandarea dirigintelui, model acordul părintelui / tutorelui legal, grilă de evaluare individuală a
candidatului.

Anexa 1
ANUNȚ DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA STAGIUL DE FORMARE
În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o metodologie clară
care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și al
evitării conflictului de interese.

Metode de selecție și ponderea în rezultatul final:
- Evaluarea dosarului de candidatură
- Proba de evaluare scrisă și orală la limba engleză
- Proba de evaluare a competențelor TIC
- Evaluarea portofoliului individual
- Scrisoarea de intenție / motivare

admis/respins
30%
30%
10%
30%

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu
- 7 – 8 decembrie 2017 informarea diriginților
- 11 decembrie 2017 anunțarea selecției
- 13 – 14 decembrie 2017 depunerea dosarelor de candidatură
- 15 decembrie 2017 evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor
- 18 decembrie 2017 afișarea repartizării pe zile și săli la probele scrise și practice
- 19 – 20 decembrie 2017 desfășurarea probelor scrise și practice
- 21 decembrie 2017 afișarea rezultatelor la avizier și pe site-ul școlii
Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul școlii și apoi se vor depune la coordonatorul de proiect.


Condiții de înscriere la concursul de selecție:
Apartenența la grupul țintă specificat în proiect: elevi din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a din familii
monoparentale, ai căror părinți sunt divorțați;
În anul școlar 2016-2017 au obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 8,50 la
limba engleză și informatică
Conținutul dosarului de candidatură:
 Cerere de înscriere (model tip);
 Scrisoare de intenție / motivare semnată de elev și de susținătorul legal (părinte);
 Recomandarea dirigintelui (model tip);
 Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip);
 CV Europass semnat de titular;
 Copie după certificatul de naștere;
 Adeverință medicală;
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Portofoliul individual al candidatului (contribuție la proiecte, certificări digitale și lingvistice)
PROBE DE EVALUARE- CONȚINUTURI

1. Proba de evaluare scrisă și orală la limba engleză: Test standardizat, nivel B1 în cadrul European Comun
de Referinţă Pentru Limbi Străine;
Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situaţii de comunicare
a. Identificarea sensului global al unui mesaj
b. Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul îndeplinirii unei sarcini structurate de lucru
c. Recunoaşterea organizării logice a unui paragraf / text literar
Forme de prezentare a conţinuturilor
a. Prezentări orale (de dificultate şi lungime medie) pe teme de interes
b. Texte de informare generală
c. Paragrafe / texte descriptive şi narative
Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare
a. Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene, obiceiuri;
b. Redactarea de texte funcţionale simple
Forme de prezentare a conţinuturilor
a. Descrieri de obiecte, persoane
b. Povestire orală / scrisă
Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
a. Formularea de idei / păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns
b. Redactarea de scrisori de răspuns în care sunt exprimate păreri despre subiecte legate de preocupările
tinerilor
Forme de prezentare a conţinuturilor
a. Dialogul
b. Conversaţia cotidiană
c. Discuţia
d. Scrisori oficiale simple
e. Funcţii comunicative ale limbii necesare performării acestei competenţe
Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
a. Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă
Forme de prezentare a conţinuturilor
a. Mesaje orale (înregistrate sau emise de profesor sau elevi)
b. Prezentări (înregistrări audio)
c. Texte literare scurte
2. Proba de evaluare scrisă la informatică și TIC: test pentru verificarea cunoștințelor de programare și a
noţiunilor de internet
Noţiuni legate de Internet
 Protocolul de transmisie TCP/IP • Browser- protocolul http • Servicii oferite în Internet •
WWW (World Wide Web) • E-mail • Chat • FTP • Tipuri de comunicaţii • Browser • Provider
 Adresarea pe Internet – adrese de pagini și de e-mail • Măsuri de securitate în utilizarea Internetului •
Apărarea împotriva viruşilor • Firewall
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Proba de evaluare practică a competențelor TIC:
Crearea unei pagini HTML pe baza unor cerințe date.
 Crearea şi editarea paginii HTML: blocuri preformatate, culoarea de fond, culoarea
textului, stiluri pentru blocuri de text
 Fonturi: culoare, familia fontului, dimensiune, alinierea blocurilor de text
 Liste: ordonate și neordonate
 Imagini: adresa URL , chenar, dimensiune, aliniere, alinierea textului în jurul imaginii, imagini pentru
fundalul paginii, imagini folosite ca legături
 Legături: către o pagină din acelaşi director, către un site, utilizarea unei imagini ca legătură
 Tabele HTML: celule, rânduri, coloane, chenare, aliniere, culoare de fond , margini, antet
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Anexa 2
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………….........................................elev/ elevă în
clasa ………… la Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu , legitimat cu CNP......................................................, vă rog
să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie pentru proiectul Erasmus + „ Under the same sky”, nr. ref.
2017-1-RO01-KA201-037188.

Data:

Domnului Director al Școlii Gimnaziale Nr. 18 Sibiu

Semnătură
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Anexa 3
ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL
Subsemnatul/Subsemnata,

…………………………………………...............................................

CNP…….......................... CI…… seria ……. Nr……….eliberată de.………, la data de …................,adresa de
domiciliu…………………..………..….localitatea………………judeţul………………telefon………..……..…
e-mail...........................în calitate de părinte / tutore al elevului/ elevei
Nume
și
prenume….………………………………………………………………..,
clasa
…………
CNP………………..............adresa de domiciliu….……......................…………localitatea…………………..
judeţul…………………… telefon…………………, adresă e-mail.......................................
Declar următoarele:
sunt de acord cu participarea fiului meu / fiicei mele ……………………..………………….. la concursul de
selecţie pentru proiectul Erasmus + „Under the same sky”, nr. ref. 2017-1-RO01-KA201-037188;
Îmi
asum
răspunderea
cu
privire
la
îndeplinirea,
de
către
fiul
meu/fiica
mea,
………………………………………… a tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarilor prin proiect (participarea la
toate activitățile de proiect, în cazul în care va fi selectat pentru participarea la mobilitățile proiectului din țările
partenere).

Data:

Semnătură părinte:
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Anexa 4
RECOMANDAREA DIRIGINTELUI
Numele şi prenumele elevei/elevului:
Clasa:
Media la purtare în anul şcolar 2016/2017:
Media la informatică din anul şcolar 2016/2017:
Media la limba engleză din anul școlar 2016/2017:
Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre această/acest elevă/elev, inclusiv o descriere a
caracteristicilor şcolare şi personale. 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:

Criterii
Gândire creativă, originală
Motivația de a participa la
activitățile clasei
Încredere în sine
Capacitatea de a lucra în
echipă
Rezultate
obținute
în
coordonarea activităților
Relaționarea cu ceilalți
colegi de clasă
Implicarea
activă
în
proiectele școlii
Potențial pentru dezvoltare
profesională

1
(insuficient)

2
(satisfăcător)

3
(bine)

4
(foarte bine)

5
(excepțional)

Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii este binevenită.

Nume şi prenume diriginte

Semnătura
Data
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Anexa 5
Grilă de evaluare
în selecția participanților în cadrul proiectului
”Under the same sky ”
nr. ref. 2017-1-RO01-KA201-037188
CANDIDAT :
Dosarul de candidatură: Criterii administrative – Eliminatorii
Documente
Există în Nu există
dosar
în dosar
Cerere de înscriere
Scrisoare de intenție semnată de elev și de susținătorul legal / părinte
Recomandarea dirigintelui
Acordul scris al părinților / susținătorilor legali
CV Europass semnat de titular
Copie după Certificat de naștere
Adeverinţă medicală

Grilă de evaluare a portofoliului individual
Criterii

Punctaj maxim
2

Participare la proiecte
Participare la Centre de Excelență

1

Rezultate la concursuri școlare

3

Total punctaj

10

Punctaj acordat

Rezultate probe de selecție
Criterii
Competenţe profesionale: cunoștințe teoretice de informatică și TIC
Competenţe profesionale: cunoștințe practice de TIC
Competenţe lingvistice de limba engleză
Portofoliul individual
Total punctaj
Comisie de selecție
Președinte:
Membri evaluatori:

Punctaj
maxim

30
30
30
10
100

Punctaj
acordat
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