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Craiova, str. C. Brancusi, nr.15, tel/fax. 0251.420534, 0251.541590
www.scoalaecologica.ro; e-mail :secretariat@scoalaecologica

Selecţie pentru proiectul nr. LLP-LdV/IVT/2013/RO/120
Dragi elevi,
Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi în vederea
participării la stagiul de formare intitulat CONTRIBUŢII EUROPENE LA FORMAREA PROFESIONALĂ
A VIITOARELOR NURSE.
Grupul ţintă va fi format din 30 de elevi de la Şcoala Postliceală Ecologică "Sfântul Ştefan",Craiova ,
câte 15 din anul II şi 15 din anul III de studiu, specializarea Asistent Medical Generalist, care vor realiza un
stagiu de 150 de ore, timp de 5 săptămâni, la o unitate medicală din Italia, localitatea Celano, după cum
urmează:
 fluxul I: 31.03 – 4.05.2014 (anul III A.M.G.);
 fluxul II: 12.05-15.06.2014 (anul II A.M.G.)
Proiectul urmareşte realizarea obiectivelor specifice ale Programului Leonardo da Vinci - Mobilităţi
prin promovarea calităţii în educaţie şi formare profesională iniţială şi să asigure învăţarea limbilor moderne.
Obiectivul general: Creşterea calităţii procesului de formare profesională a elevilor, în vederea
dobândirii de cunoştinţe şi deprinderi care să le faciliteze dezvoltarea personală şi accesul pe piaţa europeană a
muncii, in raport cu cerintele actuale ale unitatilor medicale pe plan european.
Stagiul de formare se va desfăsura în limba italiană. Participanţii la stagiu vor urma un curs de limbă
italiană înainte de începerea stagiului.
Beneficiarii proiectului vor primi:
 adeverinţă de absolvire a unui curs de limbă italiană recunoscut de Ministerul Educaţiei,
 certificat de participare la stagiu,
 certificat de mobilitate Europass care va atesta îmbunătăţirea unor competenţe profesionale vizate de
obiectivele proiectului.
Stagiul de formare este organizat în cadrul proiectului de mobilităţi Leonardo da Vinci, grup ţintă IVT finanţat
de Comisia Europeană.
Pentru fiecare participant s-au obţinut bani europeni, mai mulţi decât taxa şcolară de pe cei trei ani de
studiu, care vor asigura desfaşurarea în condiţii optime a acestei practici.
Înscrierea la concurs se va face în baza unui dosar care va trebui să conţină următoarele documente:
1. Cerere de înscriere (formular tip).
2. Copie xerox după cartea de identitate.
3. Copie după certificatul de naştere.
4. Adeverinţă medicală de la medicul de familie semnată şi ştampilată de acesta care să ateste ca elevul nu
suferă de boli cronice si că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.
5. Documentul care atestă rezultatele obţinute în anul/anii anteriori,
6. Curriculum vitae în format Europass/european semnat de către candidat, având anexate copii xerox după
documentele justificative (formular tip).
7. Recomandări privind activităţile teoretice şi practice semnate de profesorii şcolii/diriginte.
Toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii.
Nerespectarea a cel puţin uneia dintre aceste menţiuni atrage declararea ineligibilităţii unei
candidaturi si imposibilitatea de a mai participa la procesul de selecţie.
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Aveţi disponibile anunţul de selecţie si documentele din dosarul de candidatură pe site-ul scolii

www.scoalaecologică.ro
Menţionăm că începând cu anul 2010, o persoană poate participa o singură dată în viaţă într-un
grup ţintă IVT în cadrul proiectelor de mobilităţi Leonardo da Vinci.
Dosarul de candidatură se depune la secretariatul scolii până pe data de 25 octombrie 2013 si se
solicită număr de înregistrare.
Criterii pentru selecţia elevilor implicaţi în proiectul LLP-LdV/IVT/2013/RO/120:
 rezultatele la test, la proba practică şi la interviu,
 media anilor precedenţi,
 media la purtare,
În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de media generală şi media la purtare.
Dacă se menţine egalitatea se iau în considerare participarea şi rezultatele obţinute la Concursul “Asistentul
medical şi excelenţa în profesie”.
 Componenţa echipei de selecţie va fi următoarea:
- preşedinte comisie;
- cadre didactice responsabile de predarea celor 5 module teoretice;
- un medic;
- secretarul comisiei.
Procesul de selecţie se va derula conform graficului:
14 - 25 octombrie 2013, depunerea dosarelor de candidatură;
28 – 31 octombrie 2013, verificarea dosarelor candidaţilor;
1 noiembrie 2013, anunţarea grupului selectat pentru a participa la concurs.
Probele concursului vor avea loc după cum urmează:
 testul tip grilă va avea loc în data de 18.XI.2013; va cuprinde itemi din modulele de specialitate
desfăşurate la învăţământul teoretic;
 proba practică va avea loc în data de 19.XI.2013 şi va evalua competenţe profesionale practice pe care
le deţin candidaţii;
 interviul va avea loc în data de 20.XI.2013 şi va viza autoprezentarea candidatului pornind de la cv-ului
european personal si stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile
de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului pornind de la scrisoarea de intenţie elaborată de acesta
Programarea elevilor pentru proba scrisă şi practică va fi afişată vineri 15.XI.2013.
Programarea elevilor pentru proba interviu va fi afişată sâmbătă 19.XI.2013.
Rezultatele selecţiei vor fi afişate la avizierul şcolii şi pe web-site-ul pe 21.XI.2013, orele 14.00.
Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul şcolii până pe data de 22.XI.2013, orele 14.00.
Rezultatele finale vor fi afişate în data de 23.XI.2013

Mult succes!
Manager proiect,
Mat. pr. Teclu Codreşi
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