Selecţie proiect nr: 2016-1-RO01-KA219-024481

Dragi elevi,
Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 10 elevi din
clasele a IX-a, a X-a și a XI-a în vederea participării la activitățile proiectului STARTUP ECO
TRAINING FIRMS.
Scop:
Dezvoltarea unei atitudini civice responsabile față de mediu prin exersarea abilităților
antreprenoriale, asumare de riscuri și responsabilități în cadrul firmelor de exercițiu(FE).
Obiectivele proiectului sunt:
- Dezvoltarea abilității elevilor de a gândi strategii și de a pune în funcţiune mecanismele unei
afaceri în domeniul protecției mediului;
- Formarea unei atitudini corecte față de mediul înconjurător la elevii din şcolile partenere, prin
implicarea în activități specifice pe perioada derulării proiectului;
- Dezvoltarea cunoştinṭelor şi abilităṭilor tehnologice proprii precum şi familiarizarea continuă cu
tehnologii noi pentru toṭi participanṭii la proiect;
- Înṭelegerea şi realizarea unei comunicări eficiente verbale, scrise şi multimedia în limba engleză
pentru toṭi participanṭii la proiect;
- Recunoaşterea diversităṭii culturale diferite într-o construcṭie dinamică pentru toṭi participanṭii la
proiect
Beneficiarii proiectului vor fi implicați în activități pe toată perioada proiectului, 2016 – 2018 și
vor primi certificate care confirmă implicarea în activitățile unui proiect cu finanțare europeană și
certificat de mobilitate Europass care va atesta îmbunătăţirea unor competenţe vizate de obiectivele
proiectului.
Procesul de selecţie se va derula conform graficului:
- 11 – 21 octombrie 2016, depunerea dosarelor de candidatură;
- 24 – 27 octombrie 2016, derularea probelor de selecţie a candidaţilor;
- 28 octombrie 2016, anunţarea grupului ţintă selectat.
Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:
1. Cerere scrisă adresată conducerii școlii (formular tip).
2. Cv în format Europass/european completat în limba română şi semnat de către candidat, având
anexate
copii
xerox
după
documentele
justificative
(formular
tip
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions.iehtml);
3. Fişă de autoevaluare a activităţii elevilor din anii şcolari 2014/2015, 2015/2016 – semestrul I,
având ca anexă documentele justificative (formular tip);
4. Copie xerox după cartea de identitate;
5. Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care
vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.
6. Prezentarea unei idei de afaceri în domeniul ecologic.
7. Declarație/acord scris din partea părinților privind participarea la activitățile proiectului;
8. Recomandare privind implicarea în activităţile şcolii şi contribuţia la realizarea obiectivelor
clasei de elevi pentru anul școlar precedent, semnată de profesorul – diriginte (formular tip);
9. Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/ medicul de familie care să ateste ca elevul nu suferă
de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.
10. Acte care dovedesc rezultatele obținute la concursurile școlare și implicarea în alte activități
extrașcolare.
Vă rugăm să inseraţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând ordinea
de mai sus.
Menţionăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii.
Aveţi disponibile anunţul de selecţie şi documentele din dosarul de candidatură pe site-ul
şcolii (www.liis.ro).
Dosarul de candidatură se depune la secretariatul şcolii până pe data de 21 octombrie
2016, ora 14.00 şi se solicită număr de înregistrare.
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Criterii de selecţie:
1. cunoaşterea limbii engleze (cel puţin nivel A1) (20 p);
2. competenţe de webdesign, competențe de prelucrare şi pregătire a materialelor grafice pentru
site-uri, deprinderi de tehnoredactare, editare şi prelucrare a conţinuturilor digitale şi multimedia
(30p);
3. rezultate obţinute la olimpiade/concursuri/competiţii şcolare, rezultate în implementarea
tehnologiilor informatice moderne şi implicarea în coordonarea, organizarea, derularea proiectelor
educaţionale
(20p);
4. sustenabilitatea activităţilor de diseminare propuse şi capacitatea de a utiliza rezultatele
proiectului (20 p).
5. prezentarea ideii de afaceri (10 p).
Probele de selecţie:
1. evaluare scrisă la limba engleză (pentru criteriul de selecţie 1);
2. probă practică de evaluare a competenţelor informatice care va viza gradul în care candidaţii
deţin competenţe de analiză, proiectare, elaborare şi administrare a unui website (pentru
criteriul de selecţie 2);
Tematica pentru proba practică de evaluare a competenţelor informatice:
- Crearea şi optimizarea site-urilor Web dinamice prin HTML, Javascript, CSS;
Surse:
http://www.w3schools.com/html/default.asp
http://www.w3schools.com/css/default.asp
http://www.w3schools.com/js/default.asp
- Editare documente Office (Word, Excel, PowerPoint), nivel avansat.
3. evaluarea dosarului de candidatură se va realiza prin aprecierea fişei de autoevaluare a
activităţii elevilor din anii şcolari 2014/2015, 2015/2016, însoţită de documente justificative,
aprecierea evaluării din partea profesorului de informatică şi aprecierea recomandării din
partea profesorului diriginte (pentru criteriul de selecţie 3);
4. interviul va viza autoprezentarea candidatului pornind de la cv-ului european personal şi
stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de
diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului pornind de la scrisoarea de intenţie elaborată de
acesta (pentru criteriul de selecţie 4) și prezentarea ideii de afaceri .
Evaluarea candidaţilor se va desfăşura în perioada 24 – 27 octombrie 2016, conform
următorului grafic:
Proba practică de evaluare a competenţelor informatice – 24 octombrie 2016, ora 15;
Proba de competențe lingvistice (evaluare scrisă la limba engleză) – 25 octombrie 2016, ora 15;
Interviul – 26, 27 octombrie 2016.
Formularele tip pentru cerere, fișa de autoevaluare și recomandarea dirigintelui le puteti lua de
la secretariatul școlii.
Mult succes!
Echipa de gestiune a proiectului 2016-1-RO01-KA219-024481

