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Anexa 2
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui
Parteneriat pentru învățare LLP/Grundtvig
From School to Professional and Social Life in
an Open European Space
PROCEDURA DE SELECTIE A MEMBRILOR
GRUPULUI TINTA PARTICIPANTI LA MOBILITATI
ETAPA I
a) Fiecare unitate școlară pilot va face cunoscuta procedura de selecție și va selecta, la final, 2 elevimembri ai grupului țintă.
b) Selecția elevilor-membri ai grupului țintă se va face respectând următoarele criterii:
1. Clasa a XI-a în anul școlar 2010-2011.
2. Media generala la sfârșitul semestrului I.
3. Media la purtare la sfârșitul semestrului I.
4. Media la Limba engleza la sfârșitul semestrului I.
5. Implicare dovedita în proiecte educationale europene.
6. Rezultatul testării la Limba engleza(scris).
c) Școala va organiza testarea elevilor înscriși la selecție și va trimite la ISJ Vaslui:
-lista cu elevii participanți, utilizând următoarea macheta, semnata de director și
stampilata:
-testele scrise ale elevilor participanți în original.
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d) Unitatea școlară va întocmi dosare ale celor 2 elevi selectați, care vor cuprinde:
1. Copie xerox autentificata de scoală după cartea de identitate
2. Copie xerox autentificata de școală după certificatul de naștere
3. Adeverință eliberata de scoală care va certifica:
-Clasa în care este înscris elevul
-Media generala la sfârșitul semestrului I
-Media la purtare la sfârșitul semestrului I
-Media la Limba engleza la sfârșitul semestrului I
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4. Adeverință eliberata de școala care va certifica implicarea în proiecte educationale
europene. Adeverință va specifica tipul proiectului, titlul proiectului, partenerii europeni,
numărul de referință și al contractului proiectului și perioada de derulare și va fi semnată
de directorul unității școlare, de coordonatorul proiectului și stampilata.
5.Testul scris aplicat la selecție în original cu nota obținută.
6. Adeverință cu nota obținută la testarea la limba engleza.
e) Dosarele vor fi înaintate la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, însoțite de o adresa din parte
scolii, coordonatorului proiectului, inspector școlar proiecte educationale, prof. Landiana
Mihnevici, pana la data de 01.06.2010.
NERESPECTAREA TERMENULUI PRECIZAT ATRAGE DUPA SINE EXCLUDEREA ELEVILOR DE LA
SELECTIA FINALA.
ETAPA II
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui va constitui o comisie de interviu și selecție finala.
Cei 20 elevi selectați de școlile pilot vor participa la un interviu în limba engleza(limba de
comunicare a proiectului) la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, în perioada 02.06 – 08.06.2011,
la o data ce va fi comunicata ulterior.
Vor fi testate abilitățile elevilor de comunicare în limba engleza și cunoștințele privind
programul Lifelong Learning, subprogramul Grundtvig și proiectul în care sunt implicați.
Comisia de interviu va selecta, conform specificațiilor proiectului, 5 elevi care vor participa,
fiecare, la o singura activitate de mobilitate în una din tarile europene partenere.
Rezultatele selecției vor fi anunțate, cel mai târziu pe 09.06.2011.
ETAPA III
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui va semna un protocol de colaborare cu reprezentanții
legali ai elevilor selectați în care vor fi precizate drepturile și obligațiile parților.
Componența comisiei de interviu pentru selecția finală a membrilor grupului țintă
participanți la mobilități
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prof. Vasile Ursanu, Inspector Școlar General Adjunct – președinte;
prof. Landiana Mihnevici, Inspector Școlar Proiecte Educaționale – vicepreședinte;
prof. Camelia Bojescu, Inspector Școlar Limbi Moderne – membru;
prof. Mihaela Bobîrcă, Inspector Școlar Management – membru;
prof. Lidia Rășcanu, Inspector Școlar Informatică – membru;
prof. Mihaela Cătălina Donea, Inspector Școlar Dezvoltarea Resursei Umane –
membru;

Președinte,
Inspector Școlar General,
Prof. Cososchi Mihaela Veronica

Secretar,
Inspector Școlar de specialitate
prof. Frățiman Vlăduț
Avizat,
oficiul juridic
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