Liceul Tehnologic Silvic „Transilvania” Năsăud
Str. Gării, nr. 1 ; 425200 Năsăud
tel. 40 0263 360481; fax 40 0263 360482
email: lsilvic@hotmail.com;

Nr

14.01.2019
ANUNȚ DE SELECȚIE

A participanților la vizita de studiu a proiectului derulat prin programul EEA grants , cu titlul
”Practică de calitate – o șansă pentru integrarea la locul de muncă ” cu numărul de
contract 2018-EY-PCVET-R1-0006
BENEFICIAR: Liceul Tehnologic Silvic Transilvania Năsăud
Titlul proiectului: ”Practică de calitate – o șansă pentru integrarea la locul de muncă ”
Numărul proiectului: 2018-EY-PCVET-R1-0006
Echipa de gestiune a proiectului anunță selecția la mobilitățile din cadrul programului
Erasmus +
Grupuri țintă:
Profesorii de la catedra Tehnologii care predau la clasele de Silvicultură
Dosarul fiecărui candidat va conține următoarele documente:
CV in format european (0-30p)
Interviu în limba engleză (0-30p)
Scrisoare de intenție care să specifice necesitatea de a participa la visita de studii (0-30p)
Copie după cartea de identitate
Notă: Dosarele de candidatură se vor depune la comisia de selecție instituită prin decizia

Director:

Responsabil de proiect:

Cosma Cristian Marcel

Neamț Gioconda

Liceul Tehnologic Silvic „Transilvania” Năsăud
Str. Gării, nr. 1 ; 425200 Năsăud
tel. 40 0263 360481; fax 40 0263 360482
email: lsilvic@hotmail.com;

Pentru profesorii VET
Curriculum vitae – format european, semnat și datat pe fiecare pagină
Scrisoare de intenţie, în care se vor menţiona: motivaţia de a participa la un proiect european,
modalităţile de diseminare;
Detalii despre modalităţile de utilizare a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului
(diseminare şi valorizare)
Prezentarea unui plan de diseminare care va cuprinde minim 2 activităţi de diseminare şi 2
activităţi care să asigure sustenabilitatea proiectului
GRILA DE PUNCTAJ
Criteriu Punctaj Curriculum vitae – format european: 0-30 p
Implicarea în activitățile de formare profesională a elevilor: 0-30 p
Scrisoare de intenţie: 0-30 p
Plan de diseminare: 0-10 p
Grilă de evaluare a CV-ului – format european
Criteriu Punctaj
Experienţă profesională: 0-10 p
Educaţie şi formare: 0-10 p
Competenţe personale: 0-10 p
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