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ERASMUS+ PROJESİ KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ 

 

Projemiz kapsamında, hareketliliklere okulumuz Tarım Alanı 10. sınıflarında eğitimlerine devam 

eden öğrenciler katılacaktır. Katılımcı seçimimiz proje ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. İlgili kurulumuz 

okulumuz bünyesinde bir tanıtım toplantısı düzenleyerek projemizin tanıtılması, işleyişi, amaçları, beklenen 

sonuçları ve de katılımcı adaylarının sağlaması gereken kriterler hakkında bilgiler vereceklerdir.  

Katılımcı seçimleri için çeşitli kriterler belirlenip, sınavlar uygulanacaktır. Seçim kriterleri; 

1. Disiplin suçu işlememiş olmak 

2. Devamsızlık ortalamasının 5 günün altında olması 

3. Meslek alanı olan ilgisinin yüksek olması, 

4. Meslek alanı ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması ve araştırmalar yapması, 

5. Ekip içerisinde hareket edebilecek ve sorumluluk alabilecek olması, 

6. Yabancı dil öğrenme merakının olması, 

7. Farklı kültürleri tanıma merakının olması, 

8. Okul başarı seviyesinin 60 ortalamasının üzerinde olması, 

9. Yabancı dil bilgisi ve seviyesinin 50 ve üzerinde olması. 

10. Etkili iletişim becerisi, takım çalışma becerisi, öğrenme hevesi ve kariyer hedefi olması 

 

Bu kriterleri sağlayan adaylara dört ana başlık altında bir sınav gerçekleştirilecektir. Bu ana başlıklar, 

mesleki, kültürel ve yabancı dil şeklinde olacaktır. Bu şekilde verilerin ortalaması alınarak katılımcılar 

belirlenecektir. 

✓ Okul Başarı Puanı %20 

✓ Meslek Dersleri Başarı ve sınav ortalaması %20 

✓ Yabancı Dil Dersleri Başarı ve sınav ortalaması %20 

✓ Seçim sınavı %40:  

Seçim sınavı iki aşamada değerlendirilecek olup birincisi %15 Niyet Mektubu ikincisi ise %25 Sosyal 

Becerilerin Değerlendirilmesidir. 

Sosyal Becerilerin Değerlendirilmesi: 

✓ - Projede Yer Alma Hevesi 

✓ - Sektörde Çalışma Hevesi 

✓ - Öğretmen ve Arkadaşlarına Davranışları  

✓ - Kendine Güveni 

Projeye katılmak isteyen ve bu kriterleri sağlayan tüm öğrencilerimiz okul web sitesi üzerinden 

temin edecekleri başvuru formu ve niyet mektubu ile başvurularını yapabileceklerdir. Ayrıca meslek dersleri 

ile yabancı dil yazılı ve sözlü değerlendirme sınavları uygulanacak olup adaylarımızın dil yetkinlikleri tespit 

edilecektir. Sınavın hem yazılı hem sözlü sınavlarının ortalaması adaylarımızın başvuruları değerlendirmeye 

alınacaktır. Katılımcı seçim aşamasının şeffaf ve titizlikle yürütülmesi için başvuruların değerlendirilmesi 

yüzlük sisteme göre yapılacaktır. Okul başarı puanı %20, Meslek dersleri ve sınav ortalaması %20, İngilizce 

dersi ve sınav ortalaması %20, ve Niyet mektubu %25, Sosyal Beceriler %15 olarak değerlendirilecek ve 

belirtilen kriterlere göre oluşturulacak olan sıralamada ilk 16’ya girecek öğrencilerimiz projede yer alma 

hakkı kazanacaktır.  


