04.12.2017
Nr. ............ /................

ANUNŢ SELECŢIE
Proiect ,,MATH GAMES”
nr. de referinţă: 2017-1-TR01-KA219-046232_5
În perioada 1.09.2017 – 31.08.2019, în şcoala noastră se va desfăşura proiectul de
parteneriat strategic Erasmus +, KA2 „ MATH GAMES”, realizat cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene. Parteneriatul cuprinde şcoli din: Turcia (coordonator proiect), România,
Italia, Lituania, Bulgaria. Din proiect vor face parte 14 elevi ce constituie grupul ţintă şi 2 elevi
rezervă.
Criterii:
-elevi din clasele IX-XI ai Colegiului Agricol ,,Dimitrie Cantemir”(adeverinţă de la secretariatul
unităţii);
-în anul şcolar 2016-2017 a obţinut media anuală minim 9 la purtare (dar nu din motive
disciplinare);
-în anul şcolar 2016-2017 a obţinut media generală minim 8,00;
-în anul şcolar 2016-2017 a oţinut media anuală minim 7 la matematică;
-modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective, modul de pregătire,
impact;
-competenţe lingvistice de limba engleză min A1;
-să aibă calităţi morale şi de comportament (recomandare eliberată de profesorul diriginte);
-să aibă acordul scris al părinţilor sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate, în perioada
stabilită;
-să aibă o stare de sănătate corespunzătoare (adeverinţă medicală de la medicul de familie)
Elevii care doresc să participe la procesul de selecţie, vor lua contact cu d-na profesor
Dinu Mirela, pentru obţinerea documentelor necesare dosarului.
Dosarul de candidatură va fi depus, conform calendarului, la d-na profesor Dinu
Mirela. .
Calendarul concursului de selecţie
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Activitatea
Depunerea dosarelor de candidatură
Evaluarea dosarelor de candidatură
Evaluare lingvistică
Afişarea rezultatelor
Primirea contestaţiilor
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
finale

Data
4-14 decembrie 2017
15-16 decembrie 2017
18-19 decembrie 2017
20 decembrie 2017
20 decembrie 2017,
până la ora 16.00
21 decembrie 2017

Conţinutul dosarului de candidatură
1.
2.
3.
4.

Cerere de înscriere (Anexa 2)
Copie carte de identitate
CV european (Anexa 3)
Adeverinţă cu media generală, nota la purtare şi media la matematică în anul şcolar 20162017
5. Scrisoare de intenţie (Anexa 4)
6. Formular individual de înregistrare (Anexa 5)
7. Acord de voluntariat (Anexa 6)
8. Declaraţie rambursare grant (Anexa 7)
9. Recomandare profesor diriginte (Anexa 8)
10. Declaraţie prelucrare date personale (Anexa 9-elevi majori, Anexa 10-elevi minori)
11. Declaraţie prelucrare imagine (Anexa 11-elevi majori, Anexa 12 -elevi minori)
12. Acord de participare la activităţile proiectului (părinte-Anexa 13)
13. Declaraţie de participare la activităţile proiectului (elev-Anexa 14)
14. Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie
Criteriile specifice de selecţie şi indicatori de evaluare
CRITERIUL
Competenţe lingvistice limba engleză
Competenţe lingvistice limba engleză
Motivaţie participare la proiect
CV
Personalitate (calităţi morale şi de
comportament, capacitate de cooperare,
autoevaluare, diseminare şi valorificare a
proiectului)
Punctaj total

INDICATORI DE
EVALUARE
Evaluare scrisă
Evaluare orală
Evaluarea scrisorii
de intenţie
Evaluarea CV-ului
Evaluarea
recomandărilor
dirigintelui

PUNCTAJ
30
40
10
10
10

100

Data şi locul concursului:
Proba scrisă la limba engleză 18.12.2017 ora 13.30, laborator Fizică, corpul A
Proba orală la limba engleză 19.12.2017 ora 13.30, laborator Fizică, corpul A
Bibliografie: manuale de engleză, clasele IX-X
Elevii care vor face parte din grupul ţintă vor participa, pe rând, la activităţile proiectului,
desfăşurate în ţările partenere. Lista de rezervă este de 2 elevi.
Inf suplimentare: prof. Dinu Mirela
prof. Aniţoae Elena Liliana

