COLEGIUL NAȚIONAL
”C.D. LOGA” CARANSEBEȘ

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI
CERCETĂRII

PROIECT “ERASMUS+2020-1-RO01-KA102-078789 „OPORTUNITĂȚI
COMUNE DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
ÎN CONTEXT EUROPEAN”
GHID STRUCTURAT PENTRU INTERVIEVAREA PARTICIPANȚILOR LA PROCESUL DE SELECȚIE
o

Motivaţie şi Interes (5 puncte)

Motivatie intrinseca/extrinseca pentru a participa la proiect rezultata din:



Scrisoarea de motivatie –originalitate, acuratete, calitatea argumentarii ideilor
Plan de diseminare in care candidatul vaspecifica in ce fel va impartasi experientele, informatiile
dobandite dupa participarea la mobilitate in cadrul unitatii de invatamant unde invata
o

Aptitudini de comunicare (3 puncte)



Claritate, coerenta, fluenta, vocabular, concizie, capacitate de relationare, analiza, autocontrol
o Prezenţa personala (2 puncte)



Autoprezentarea candidatului pornind de la CV Europass personal.

NR. CRITERII DE EVALUARE
CRT.

ÎNTREBARE

PUNCTAJ

1.

Prezentare generală a candidatuluireferitoare la interese, calităţi, aşteptări etc.

2pct

Prezenţapersonala
Capacitatea de a vorbidespre
propria persoană cu siguranţă de
sine, oferind informaţii pertinente
şi convingătoare

2.

MotivaţieşiInteres
1.Demonstrarea motivaţiei /
interesului pentru participarea la
proiect
2.Afirmarea disponibilităţii şi
capacităţii de participare la
programul de pregătire a
plasamentului, la activităţile din

1.1.Numeşte competenţele care fac din tine
candidatul potrivit pentru acest proiect.
De ce vreți să participați la
proiectul“Erasmus+, 2020-1-RO01-KA102078789 intitulat. OPORTUNITATI COMUNE
DE FORMARE PROFESIONALA SI
DEZVOLTARE PERSONALA IN CONTEXT
EUROPEAN

1 pct

2.1De ce ţi-ar plăcea să faci parte din acest
proiect?
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timpul plasamentului şi la
activităţile de după plasament

Care vă sunt așteptările cu privire la
mobilitate

(raportare, diseminare etc.)

2.2.Care parte a stagiului îţistârneşte
interesul mai mult, teoria sau practica?

3.Demonstrarea
disponibilităţiişicapacităţii de
lucruînechipă

1pct

2.3.Cum crezi că vei dobândi cunoştinţe
teoretice şi practice?
Cum vă veți pregăti pentru participarea la
mobilitate

1 pct

2.4.Cum crezi că va fi programul tău pe
durata stagiului?
Ce veți face la întoarcerea din mobilitate
2.5.Care va fi contribuţia ta de-a lungul
acestui proiect?

1 pct

Ce effect va avea mobilitatea asupra
dezvoltării personale și professionale

1 pct

2.6.Cum va contribui această experienţă la
viitoarea ta carieră?
3.

Aptitudini de comunicare
1.Prezenţa unui discurs destul de
clar pentru a putea fi urmărit, a
unei exprimări cursive

Claritate, coerenta, fluenta, vocabular,
concizie, capacitate de relationare, analiza,
autocontrol

3pct

2.Capacitatea de a comunica
spontan, de a interacţiona şi
răspunde coerent la solicitări
suplimentare din partea
interlocutorului
3.Furnizarea de
exemple/argumente pertinente în
sprijinul răspunsurilor oferite
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