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Art. 1. DISPOZIŢII GENERALE
Prezenta metodologie reglementează selecţia elevilor care vor participa la activitățile
desfășurate in cadrul proiectului ”Young Media Literates of Europe - YMLE”, din cadrul
programului Erasmus+, KA2 şi este elaborată cu respectarea precizările din contractul de
finanțare încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea.
Art. 2. CONTEXT
2.1. Proiectul se va desfășura în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019, având un
buget aprobat pentru instituție de 19230 Euro.
2.3. Obiectivele proiectului sunt:
- Crearea conștientizării cu privire la utilizarea mass-media
- înțelegerea modului în care media formează societatea
- dezvoltarea unei gândiri critice în ceea ce privește informațiile pe care elevii le primesc prin
mass-media
- explorarea posibilităților și amenințărilor legate de utilizarea mass-media
- dezvoltarea unei abordări critice față de mesajele media bazate pe experiențe, abilități,
credințe și valori proprii
- Identificarea asemănărilor și diferențelor dintre practicile utilizate în diferite țări din Europa
în ceea ce privește educația mediatică
- dezvoltarea abilităților de creare de conținut mass-media cu privire la drepturile omului
- dezvoltarea de metode de formare și scenarii inovatoare pentru dezvoltarea competențelor
mediatice
- promovarea unei munci de colaborare în profunzime, care va îmbogăți perspectivele
participanților cu privire la lume și le va oferi instrumentele necesare dezvoltării și exercitării
competențelor cum ar fi rezolvarea problemelor, asumarea responsabilității pentru finalizarea
sarcinilor și găsirea de soluții creative. Vom crea grupuri de lucru compuse din oameni de
diferite naționalități și, ori de câte ori este posibil, vârste, oferind astfel o atmosferă reală
pentru o cooperare sporită, extrem de necesară într-o lume din ce în ce mai globală.
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- dezvoltarea unei game largi de competențe de sec 21, cum ar fi TIC, comunicarea și
abilitățile de viață și de carieră. Participanții își vor îmbunătăți flexibilitatea, inițiativa și autogestionarea.
2.3. Grupul țintă este constituit din cadre didactice si elevi ai Liceului Teoretic „Grigore
Moisil”. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt elevii, părinții și comunitate locală.
2.4. Pentru implementarea activităţilor proiectului elevii interesați participă la un proces de
selecţie organizat de echipa de proiect, conform prevederilor prezentei metodologii.
Art. 3. PROCEDURA DE SELECŢIE
3.1. Echipa de proiect (constituită prin decizia CA nr.6028./03.11.2017) stabilește procedura
de selecție şi, după caz termenii de referinţă adecvaţi.
3.2. Procesul de selecție se va desfășura conform următorului calendar:
1 septembrie -15 noiembrie 2017 – promovarea proiectului, si anunț public de organizare a
concursului de selecție (afișare în cancelarie; prezentare în Consiliul Profesoral şi în Ședința
Comisiei Metodice);
15 octombrie – 23 noiembrie 2017 – trimiterea dosarelor de candidatura la secretarul echipei
de proiect (termen limită joi, 23 nov, ora 12,00);
24 noiembrie 2017 – Afișarea listei de candidați înscriși și a programului de desfășurare a
probei de limba engleza, si a interviului;
24 noiembrie 2017 – 5 decembrie 2017 Evaluarea candidaților, prin evaluarea dosarelor de
selecție, susținerea testului de limba, susținerea interviului;
6 decembrie 2017– Anunțarea rezultatelor procesului de selecție;
3.3. Anunțul public conține informații cu privire la:
 informații generale despre proiect;
 calendarul procesului de selecție;
 criteriile de departajare;
3.4. Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 scrisoare de motivație pentru participarea la proiect
 fișier imagine sau PowerPoint conținând idea de sigla pentru proiect.
Toate documentele se vor trimite în format electronic.
3.5. Concursul de selecție este structurat pe trei probe: evaluarea dosarelor de candidatură,
testul de limba engleza, si interviul de prezentare a motivației candidatului Fiecare probă are
o alocare în punctajul total:
 Dosarul de candidatură – 60% din punctajul total;
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 Testul de limba engleză - eliminatoriu, elevii trebuie să obțină cel puțin 50 % din
punctaj;
 Interviul – 40 % din punctajul total;
Art.4 Evaluarea candidaților
4.1. Evaluarea candidaţilor este realizată de către echipa de proiect.
4.2. Procesul de evaluare se va derula în următoarea ordine a probelor:
1. Evaluarea dosarului de candidatură prin cele doua component ale sale;
2. Testul de limba engleza - constând in 30 de întrebări cu variante multiple de răspuns, nivel
A2, conform Cadrului Comun European de referință pentru limbi;
3. Interviul va consta în expunerea liberă de către candidat a motivației personale, precum si
discuții pornind de la întrebările membrilor comisiei.
4.3. La evaluarea candidaților pe toate probele de concurs se va utiliza o grilă finală de
evaluare, in conformitate cu punctajele acordate pentru fiecare componenta:
4.4. Candidații vor fi selectați în ordinea punctajelor totale obținute în urma celor doua probe
de concurs. Pentru a fi considerat admis este necesară obținerea a 50% din punctaj, pe
fiecare probă în parte. Se vor selecta un număr de 8 candidați declarați admiși, şi două
rezerve.
4.5. Candidații care nu au fost admiși au dreptul de a depune contestație în termen de 24 de
ore de la publicarea rezultatelor.
4.6. Analiza eventualelor contestaţii va fi realizată de către echipa de management a
proiectului.
Art. 5. DISPOZIŢII FINALE
5.1. Elevii incluși în echipa de proiect vor participa la activitățile planificate in derularea
proiectului şi la activitățile de diseminare, şi își vor aduce aportul la buna desfășurare a
proiectului.
5.2. După încheierea procesului de selecție, în termen de 3 zile, se va convoca echipa de elevi
participanți la proiect pentru prezentarea detaliata a proiectului, repartizarea sarcinilor, în
vederea derulării activităților.
Se anexează prezentei metodologii următoarele documente:
 Anunțul public privind organizarea concursului de selecție
 Subiectele pentru testul de limba străină;
 Grila de evaluare a dosarelor de candidatură;
 Grila finală de evaluare a candidaților.
Coordonator proiect,
Violeta IVANOF
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