ANUNȚ DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA STAGIUL DE FORMARE
SELECTIE ELEVI, STAGIARI VET
PROIECT ERASMUS +, etapa a II-a
Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate, domeniul Formare Profesionala
Titlul proiectului: „OBIECTIV – COMPETENTA SI PERFORMANTA IN INDUSTRIILE
CREATIVE”
Numarul de referinta 2019-1-RO01-KA102-062743
Perioada de formare – 12 zile + 2 zile calatorie, Valencia si Malaga, Spania
Proiect aprobat pentru finantare, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, in cadrul
Programului Erasmus+ - perioada de derulare 02.10.2019 – 01.10.2021
Ca urmare a aprobarii finantarii proiectului de mobilitati cu titlul „ OBIECTIV – COMPETENTA
SI PERFORMANTA IN INDUSTRIILE CREATIVE”, cu numarul 2019-1-RO01-KA102062743, in cadrul Programului Erasmus+, Actiunea KA1 – Mobilitatea persoanelor in
scopul invatarii, in baza contractului de finantare incheiat cu ANPCDEFP, Colegiul Tehnic
MEDIA din Bucuresti va organiza un concurs de selectie pentru un numar de 28 de elevi, care
vor participa la un stagiu de pregatire in Spania, in companii din Valencia si Malaga, pentru
calificarile profesionale Tehnician operator procesare text imagine/Nivel 4 si
Tehnician productie film/ televiziune/Nivel 4.
-28 de stagiari VET, clasa a XI-a, cu 4 profesori insotitori, pentru activitati de pregatire practica
in mobilitate, 6 ore/zi;
- fluxul 3/14 stagiari clasa a XI-a,12 zile/flux/2 zile calatorie/flux/2 profesori insotitori Productie
media, CP Tehnician operator procesare text imagine/Nivel 4/Valencia/Spania/ 6 ore zilnic
program de lucru;
- fluxul 4/14 stagiari clasa a XI-a/12 zile/flux/2 zile calatorie/flux/2 profesori insotitori Productie
media, CP Tehnician productie film/ televiziune/Nivel 4/Malaga/ Spania/6 ore zilnic program
de lucru.
Perioadele de mobilitate – exclusiv ziua de calatorie:
Fluxul 3: 04.09.2021 – 17.09.2021 - Tehnician operator procesare text imagine;
Fluxul 4: 06.09.2021 – 17.09.2021 - Tehnician productie film/ televiziune.
Selectia se va face pentru:
Etapa II. Selectia elevilor pentru realizarea stagiilor de pregatire practica – Fluxurile 3, 4, elevi
inmatriculati in anul scolar 2021 – 2022.
Informatii generale despre proiect
Implementarea proiectului presupune activitati de mobilitate pentru -70 de stagiari VET, clasa
a XI-a, cu 10 profesori insotitori, pentru activitati de pregatire practica in mobilitate, 6 ore/zi,
elevi, care se pregatesc sa obtina calificarea prin mobilitate europeana:
- 28 elevi - Tehnician operator procesare text imagine/Nivel 4;
- 42 elevi - Tehnician productie film/ televiziune/Nivel 4.Elevii din etapa I au finalizat
mobilitatea.
Scopul mobilitatii este de a aprofunda si creste nivelul cunostintelor si al abilitatilor profesionale
prin formare continua la nivel european. Prin implementarea proiectului se vor imbunatati
competentele TIC, lingvistice, culturale.

Criteriile de selectie:
1. Sa fie elev înscris în anul școlar 2021 – 2022-clasa a XI-a, in clasa de profil tehnic, in una
din variantele:
a) Domeniul de pregatire profesionala Productie Media/Calificarea profesionala Tehnician
operator procesare text imagine /Nivel 4;

b) Domeniul de pregatire profesionala Productie Media/, Calificarea profesionala Tehnician
productie film televiziune/Nivel 4.
2. Sa dovedeasca un nivel corespunzator al competentelor profesionale prin proba practica,
conform calificarii profesionale, relevanta pentru proiect;
3. Sa dovedeasca un nivel corespunzator al competentelor lingvistice, prin test scris si proba
orala – interviu de verificare a cunostintelor de limba engleza, cel putin nivel A2;
4. Sa dovedeasca atitudine si motivatie sporita pentru dezvoltarea competentelor profesionale
si un interes crescut pentru formarea profesionala si personala prin interviu in limba engleza,
pe baza scrisorii de intenție prezentate în cadrul unui interviu;
5.Sa dovedeasca calitati morale si de comportament prin evaluarea recomandarii eliberate de
profesorul diriginte;
6. Sa dovedeasca performante si rezultate scolare anuale bune si foarte bune, obtinute in
ultimii doi ani scolari si media la purtare minimum 7 – prin adeverinta eliberata de unitatea
scolara;
7. Sa dovedeasca o stare de sanatate buna, prin adeverinta medicala emisa de medicul de
familie.
Dosarul de candidatură va cuprinde:
1. Cerere de înscriere tip (Anexa 1);
2. Scrisoare de intenție a candidatului, semnata si datata, care va cuprinde: date de identificare
ale candidatului, modul in care candidatul isi propune sa utilizeze in scoala si in viitoarea
cariera profesionala competentele profesionale si personale dobandite pe parcursul
programului de formare (Anexa 2);
3. Curriculum Vitae în format Europass, semnat si datat – model european in limba romana;
4. Copie după cartea de identitate;
5. Adeverinta de studii - Adeverinţă de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat
candidatul, prin care se atestă poziţia de elev înmatriculat la domeniul de calificare/calificarea,
anul de studii, media generala, media la purtare si performantele scolare obtinute in ultimii doi
ani scolari;
6. Acordul parental – acordul scris al parintilor pentru participare la mobilitate (Anexa 3);
7. Orice alte documente care sa reflecte implicarea in activitati extrascolare;
8. Recomandare data de dirigintele clasei (Anexa 4);
9. Adeverinta medicala de la medicul de familie, cu mentiunea apt pentru deplasare in
strainatate.
10. Declaratie de consimtamant pentru utilizarea datelor personale (Anexa 5).
Probele de selectie
A) Tehnician operator procesare text-imagine:
 Proba de atestare a competentelor profesionale/Cunostinte de specialitate –
procesare computerizata a imaginii
 Cunostinte practice TIC - proba practica,
 Proba privind cunoasterea limbii straine folosite in mobilitate/engleza minim
A2/scris și oral (interviu)
 Dosar candidatura.
B)
Tehnician producție film și televiziune

Proba de atestare a competentelor profesionale/Cunostinte de
specialitate –
Tehnici cine-TV
 Cunostinte practice TIC - proba practica,
 Proba privind cunoasterea limbii straine folosite in mobilitate/engleza minim
A2/scris și oral (interviu)

Dosar candidatura.

Baremul de evaluare conform criteriilor - Procesare computerizata a imaginii:
- Evaluarea dosarului continand: CV, Scrisoare de intenție, Recomandarea dirigintelui,
Adeverinte/certificate/diplome in sprijinul afirmatiilor din CV – 10%
- Cunostinte practice TIC - proba practica – 30%
- Testarea cunostintelor de procesare computerizata a imaginii – 30%
- Proba scrisa la limba engleza – 15%, proba orală (interviu) – 15%
Baremul de evaluare conform criteriilor - Productie film televiziune:
- Evaluarea dosarului continand: CV, Scrisoare de intenție, Recomandarea dirigintelui,
Adeverinte/certificate/diplome in sprijinul afirmatiilor din CV – 10%
- Cunostinte practice TIC - proba practica – 30%
- Testarea cunostintelor de tehnici cine-TV – 30%
- Proba scrisa la limba engleza – 15%, proba orală (interviu) – 15%
II.7. Criteriile specifice de selectie si indicatori de evaluare
CRITERIUL
I.Competențe
profesionale
specialitate

INDICATORI DE EVALUARE
de Testarea cunostintelor de procesare
computerizata a imaginii

PUNCTAJ
30%

II. Proba competențe digitale

- Cunostinte practice TIC

30%

III. Competențe lingvistice

Proba scrisa - Limba engleză
Probă orală-interviu
-Evaluare scrisoare de intenție

15%
15%

IV. Motivație pentru
dezvoltarea competențelor
profesionale în domeniul
tehnic;
Performante școlare obținute
Evaluare -C.V-ului și a documentelor
de candidat (rezultate
anexate, adeverința elaborată de
școlare, participări la
unitatea școlară
10%
olimpiade și concursuri
școlare)
Calități morale și de
comportament,
capacitate de cooperare,
Evaluare- Recomandare dată de
lucru în echipa,
profesorul diriginte
autoevaluare, diseminare,
valorificare rezultate proiect
100%
PUNCTAJ TOTAL
Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul scolii si vor fi ridicate de coordonatorul de proiect
de la nivelul unitatii de invatamant.
Toate documentele vor fi listate intr-un singur exemplar.
In ordinea descrescătoare a mediilor se aleg 14 participanți și 2 rezerve pentru fiecare flux.

Echipa de gestiune a proiectului:
Pârlog Monica Cristina – coordonator
Dan Adriana – membru
Ciornenschi Simona - membru
Jidoveanu Rodica - membru

