2018-1-RO01-KA102-047361

ANUNT DE SELECTIE
Pentru echipa de elevi participanţi la mobilităţile Proiectului Erasmus + Formarea profesionistilor
in domeniul industriilor creative la standard inalte – Nr. 2018-1-RO01-KA102-047361,
coordonat de Liceul Tehnologic UCECOM “SPIRU HARET” din Craiova .
Selecţia va avea loc în perioada 1 nov 2018- 19 nov. 2018
Criterii de selecţie :
-Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect : elevi din clasele X-liceu şi şcoală profesională
-Media 10 la purtare
-Dorinţa de participare la proiect : obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor
proiectului
-Competenţe lingvistice de limba engleză
-Competenţe de TIC ( redactare documente word )
-Competenţe sociale (cooperare, capacitate de adaptare, disponibiltate pentru
activitati socio-culturale,seriozitate
-Competenţe profesionale (ondularea părului, coafarea părului si vopsitul)
-Competenţe culturale ( intelegerea si acceptarea culturii si traditiilor comunitatii italiene,dezvoltarea unei
atitudini deschise si respect pentru diversitatea de exprimare culturala)
-Atitudini: reflectia asupra propriei dezvoltari profesionale, dorinta de a fi cetatean european, satisfactie si
motivatie, implinire profesionala, respect pentru ceilalti si pentru valorile culturale europene.
Procesul de selecţie se organizează în conformitate cu calendarul stabilit
Dosarele de candidatură vor fi depuse la secretariatul Liceul Tehnologic UCECOM “SPIRU HARET”, cu
număr de înregistrare şi vor cuprinde :
-Cerere de înscriere la selecţie
-Copie act de identitate
-CV Europass
-Scrisoare de intenţie
-Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte
Probele de selecţie şi ponderea în rezultatul final :
Proba de evaluare scrisă la limba engleză
Probă de evaluare a competenţelor profesioonale
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CALENDARUL SELECTIEI
1 noiembrie 2018 – anunţarea şi afişarea criteriilor (site-ul liceului; avizier elevi)
2 noiembrie – 8 noiembrie ora 18.00, depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu nr.
de înregistrare
9-12 noiembrie 2018 – evaluarea dosarelor de candidatură şi afişarea listelor pentru susţinerea
probelor practice şi a interviului
13 noiembrie 2018 – proba de limba engleză
14 noiembrie 2018 – probă competenţe de specialitate
15 noiembrie 2018 – afişarea rezultatelor
16 noiembrie 2018 – depunerea contestaţiilor
19 noiembrie 2018 - rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea grupului ţintă selectat (19 elevi
selectaţi şi rezerve

