LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE C. MOISIL
BUZĂU

Str. Iazul Morilor, nr. 11, Tel/fax: 0338/401568

Selecţia participanţilor la proiectul
Erasmus+, 2018-1-RO01-KA102-048074
“BETTER PREPARED FOR THE EUROPEAN LABOUR MARKET”
La selecţia candidaţilor, pentru proiectul european “Better prepared for the European
labour market”, derulat în anul scolar 2018-2019, care constă în stagii de pregătire practică de 3
săptămâni la firme de producție media, procesare text/imagine, design grafic din Valencia -Spania, pot
participa elevi din Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” care îndeplinesc cumulativ, următoarele
condiții:
- sunt în clasa a X-a si a XI-a, la calificarea: Tehnician operator procesare text/imagine
- au obţinut cel putin media anuala 9 la Purtare în clasele a IX-a şi a X-a
- au media anuală peste 7.00 în clasele a IX-a şi a X-a;
- au o capacitate bună de a utiliza limba engleză în comunicare;
- au disponibilitate de a învăța noțiuni elementare pentru comunicarea în limba spaniolă;
- au obținut rezultate bune în pregătirea profesională de specialitate (Module de specialitate);
- prezintă declaraţia pe proprie răspundere a părinţilor/tutorilor semnată şi depun formularul
de aplicare existent pe site-ul liceului nostru la secţiunea ,,Erasmus+” corect completat la
secretariatul scolii în intervalul de timp stabilit.
PROBELE DE SELECŢIE constau în:
- proba A eliminatorie - depunerea dosarelor de candidatură. Candidații pot obține 5
puncte suplimentare dacă au probleme financiare (au dosar pentru bursă Bani de liceu), au
domiciliul în mediul rural, sunt orfani sau sunt în plasament;
- proba B - nivelul competențelor de limba engleză: test grila, scris si audio (vocabular,
întelegere text) – evaluată cu maxim 40 puncte;
- proba C - pentru atestarea competenţelor profesionale - verificat prin probă scrisă și probă
practică în specialitatea relevantă pentru proiect (Grafica vectoriala cu CorelDraw) –
evaluată cu maxim 30 puncte;
- proba D - interviu în fata comisiei de selecţie - evaluată cu maxim 30 puncte.
Toate cele 4 probe sunt obligatorii.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SELECŢIEI
1. Proba A – constă în evaluarea dosarului de către comisia de selecţie, prin analiza
datelor privind situaţia la învăţătură şi purtare din clasele a IX-a şi a X-a şi a
răspunsurilor din chestionar. Aprecierea probei se face cu ADMIS sau RESPINS.
Candidații pot obține 5 puncte suplimentare la aceată probă dacă:
- au bursa Bani de liceu - 2 puncte
- sunt din mediu rural - 1 punct
- sunt orfani, sau locuiesc în Centru de plasament - 2 puncte
2. Proba B cu durata de 50 minute - susţinerea unui test de limba engleză cu punctaj
maxim este 40 puncte care cuprinde:
- Probă de înţelegere a textului scris – 10 p;
- Test grila – 20 p;
- Proba audio - 10 p;
3. Proba C cu durata de 50 minute - pentru atestarea competenţelor profesionale
(Grafica vectoriala cu CorelDraw) cu punctaj maxim este 30 puncte care cuprinde
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Test grila de verificare a cunostintelor teoretice a programului CorelDraw –
15 p;
- Probă de testare a abilităților practice a programului CorelDraw –15 p;
Proba D - Interviu în fata comisiei de selecţie al cărui punctaj maxim este 30 puncte.
 Prezentarea personala - 4 p;
 Argumentarea motivaţiei de a participa la proiect - 10 p;
 Descrierea implicării în proiect – 10 p;
 Descrierea modalităţilor de diseminare a activităţilor proiectului – 2 p;
 Interacţiune cu membrii comisiei – 4 p;
-

-

Punctajul probelor pentru fiecare candidat va fi înscris într-un borderou de notare.
În urma selecţiei vor fi stabiliţi 12 candidati aprobaţi şi 6 candidaţi cu statut de rezervă,
pentru clasa a X-a, respectiv 12 candidati aprobaţi şi 6 candidaţi cu statut de rezervă, pentru
clasa a XI-a în ordinea descrescatoare a totalului punctajelor obţinute la cele 4 probe.
Criterii departajare, în caz de punctaje egale:




cel mai mic numar de absente nemotivate in semestrul precedent;
media obtinuta la disciplinele de specialitate in anul precedent;
punctaj obtinut la proba B de limba engleza.

Probele de limba engleza si interviul se vor desfăşura în sala I3 iar cele de testare a
abilitatilor practice a programului CorelDraw, in laboratorul de informatica al şcolii.
GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:
- 19 octombrie – 22 octombrie 2018, ora 12.00, depunerea dosarului de candidatură, care va
contine: formularul de aplicare, cerere de înscriere, DECLARAŢIE PE PROPRIE
RĂSPUNDERE A PARINTILOR, adeverinta de la medicul de familie, DECLARAŢIE DE
CONSIMŢĂMÂNT, CV, Scrisoarea de intentie, copie după cartea de identitate;
- 22 octombrie 2018, ora 16.00, afisarea rezultatelor probei A;
- 23 octombrie 2018, ora 9.00, clasa a XI-a A sustinerea probei C scrise/practice la disciplina
tehnica(CorelDraw);
- 24 octombrie 2018, ora 9.00, clasa a XI-a A, sustinerea probei B scrise la limba engleza;
- 24 octombrie 2018, ora 10.00, clasa a X-a A, sustinerea probei B scrise la limba engleza;
- 25 octombrie 2018, ora 11.00, clasa a XI-a A, sustinerea probei B scrise la limba engleza;
- 25 octombrie 2018, ora 12.00, clasa a X-a A, sustinerea probei B audio la limba engleza;
- 26 octombrie 2018, ora 9.00, clasa a X-a A sustinerea probei C scrise/practice la disciplina
tehnica(CorelDraw);
- 23, 24, 25, 26 octombrie, ora 14.00 – Proba D - interviul in fața comisiei de evaluare.
Programarea elevilor pe zile si intervale orare se va afișa pe 22 octombrie, ora 16;
- 26 octombrie 2018, ora 14.00, afisarea rezultatelor;
- 26 octombrie 2018, ora 14.00-16.00, depunerea contestatiilor;
- 29-30 octombrie 2018, ora 14.00, analiza si solutionarea contestatiilor;
- 31 octombrie 2018, ora 14.00, afisarea rezultatelor finale.
ECHIPA DE PROIECT

