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ANUNT DE SELEC IE

A PARTICIPAN ILOR

LA PROIECTUL ERASMUS+ CU TITLUL

EUROPRACTICA, ACCES DESCHIS PE PIAA

MUNCI"

ID: 2020-1-RO01-KA102-079229

In selectia grupului tint

metodologie clar

de participani

se va promova o politic

care va asigura participarea fr

_anse, al transparenei

_i al evitrii

de informare _i o

discriminare, respectând principiul egalitii

de

conflictului de interese.

Grup tintã: 60 de elevi selectai

din clasele a X-a i a Xl-a din învmântul

liceal, filiera

tehnologic, profil servicii, calificrile tehnician în hotelärie _i din clasa a X-a, invatamant
profesional, ospätar(chelner) in unitaile de alimentaie/lucrtor
hotelier. Cei 60 de elevi vor f
Tepartizati pe 5 fluxuri: Rivensco Consulting LTd (2 fluxuri), ConsUE Portugal (2 fluxuri) _i North
West

Academy of English ( 1 flux).

Parteneri externi:
1. Cipru, ora_ul Paphos,compania intermediar

Rivensco Consulting LTD, organizaia

de

primire Saint Georges Hotel Entreprises
2. Portugalia, ora_ul Setubal, port la occanul Atlantic,organizaia

intermediar

ConsUE

Portugal, hotelurile BOCAGE GEST HOUSEE Alves & Rodrigues i Hoteis do Rio Socieda
de Turistica do Rio Sado i restaurantele Batikano's, Capitao Cook _i NOVO10.

3. Irlanda, regiunea Donegal, organizaia
Metode de selecie

Proba de evaluare limba englez-înelegerea

Proba de evaluare limba englez

Interviu motivaional1

North West Academy of English.

_i pondere în rezultatul final

Evaluarea dosarului de candidatur

Proba de evaluare scris

intermediar

unui test audiat

- comunicare oral

la discipline de specialitate

admis/respins
30%
30%
30%
10%

Selectia participanilor se va realiza de ctre comisia de selectie în etape, iar perioadele
de selectie sunt stabilite in funetie de contextul epidemiologic actual atat in Romania si in tarile

partenere.
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ÎNTOCMIREA

I

PARTICIPANTULUI

A

DEPUNEREA

DOSARULUI

LA

DE

SECRETARIATUL

INSCRIERE

CU

ScOLII

A

URMTOARELE

DOCUMENTE:
Criterii generale:
a) Cerere (si acordul scris al reprezentanilor

legali, în cazul elevilor minori)

b) Copia cartii de identitate
c) Adeverinta de elev, în care så fie precizat

clasa, respective domeniul/ calificarea

c)C.V. Europass
d) Pa_aportul lingvistic Europass
Criterii specifice:

a) Media generala din anul scolar precedent - Valoarea medici
b) Media generala la Limba engleza in anul scolar precedent - Valoarea mediei
c) Media generala a notelor de la modulele de specialitate din anul _colar 2020-2021, la data de
plecrii

in mobilitate (data se poate modifica) - Valoarea mediei

d) Media la Purtare intre 10 - 5 la finalul anului _colar 2019 - 2020 - Valoarea mediei.

e) Test de specialitate in domeniul de studiu/cultura tarii gazda/Nota de la 1-10.
f) Interviu motivational - Nota minima 1, nota maxima 10

g) Documente care atesta statutul de persoana cu oportunitati reduse - 2 puncte
Punctajul final se calculeaza prin insumarea tuturor notelor pe criteriile specifice.
Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul liceului _i
deproiect prof. Tudoran Ana
PROBE DE EVALUARE1.

apoi

se vor

depune

la

coordonatorul

CONINUTURI

Proba de evaluarescris si oral la limba englez:
European Comun de Referin

Test

Pentru Limbi Strine;

standardizat, nivel

B1 în Cadrul

Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situaii de comunicare
a.

ldentificarea sensului

b.

Selectarea de

informaii

global al unui mesaj
din mai multe texte în

structurate de lucru

Recunoa_terea organizrii logice a
prezentare a coninuturilor
C.

Forme de

Prezentri orale (de dificultate
b. Texte de informare
general

a.

unui

scopul îndeplinirii unei sarcini

paragraf/ text literar

_i lungime medie) pe teme de

interes
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c.

Paragrafe/ texte descriptive _i narative

d. Texte adecvate profilului
Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare

Descrierea (oral / în scris) a unor activiti
b.

Redactarea de texte funcionale

cotidiene, obiceiuri;

simple

Forme de prezentare a con inuturilor

a. Descrieri de obiecte, persoane
b.

Povestire oral

c.

Rapoarte orale/ scrise scurte

Realizarea de interac iuni
a.

/ scris

în comunicarea oral

Formularea de idei/ preri

sau scrisä

pe teme de interes în cadrul unei discuii

/în mesajee

de räspuns

b.Redactarea de scrisori de rspuns
legate de preocup rile

în care sunt exprimate päreri despre subiecte

tinerilor

Forme de prezentare a con inuturilor
a.

Dialogul

b.

Conversaia

c.

Discutia

cotidian

d. Scrisori oficiale simple
e.

Functii comunicative ale limbii necesare perform ii

Transferul yi medierea mesajelor orale sau scrise în situaii
a.

acestei competente

variate de comunicare

Transformarea unor mesaje din vorbire direct

în vorbire indirect

Forme de prezentare a con inuturilor
a.

Mesaje orale (inregistrate sau emise de profesor sau elevi)

b. Prezentri (înregistrri
c. Texte literare scurte

audio)

Proba de svaluare scris la disciplinedespecialitate: test gril

pentru verificarea cuno_tinelor

modulele de specialitate studiate in anul precedent si in anul in curs. ;

Selectia participantilor poate suferi completri sau modificri, în functie de situatiile

apruteîn implementarea proiectului, dar siin functiedecontextul epidemiologicactual.
Aceste informaii

se regsesc

_i pe site-ul scolii: www.liceulteregova.ro.

Coordonator de proiect,
prof. Ana TUDORAN

la

