COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL”
URZICENI, IALOMIŢA

CONCURS DE SELECłIE
a elevilor participanŃi la mobilitatea în cadrul proiectului
„O şansă pentru viitor - Mobilitatea transnaŃională în domeniul IT”

Calendarul selecŃiei:
18.11.2013
AnunŃarea datei şi probelor concursului, a tematicii şi criteriilor de
selecŃie, a conŃinutului dosarului de înscriere
18-27.11.2013 Înscrierea candidaŃilor prin depunerea dosarului la comisia de
selecŃie
28-29.11.2013 SusŃinerea probelor de concurs
5.12.2013
Afişarea rezultatelor
CondiŃii de participare la selecŃie:
elevi din clasa a XII-a specializarea matematică-informatică, intensiv informatică,
cu abilităŃi şi îndemânări în utilizarea computerului (certificate, diplome, premii),
cunoaşterea limbii engleze (nivel minim A2), rezultate bune la învăŃătură şi
purtare (adeverinŃă şcoală), seriozitate, spirit de echipă (recomandare diriginte)
ConŃinutul dosarului de înscriere:
• scrisoare de motivaŃie
• CV european
• copie după CI
• copii după documente care să ateste performanŃe în domeniu (diplome olimpiade
şi concursuri, certificate lingvistice, cursuri IT etc.)
• adeverinŃă cu mediile generale şi la purtare în clasele a IX-a - a XI-a
• recomandare din partea dirigintelui
Probele de concurs:
• cunoaşterea limbii engleze - testare scrisă (25 puncte)
• probe practice de evaluare a abilităŃilor şi îndemânărilor în utilizarea computerului
din materia claselor a IX-a - a XI-a, respectiv a XII-a (50 puncte)
• video-interviu înregistrat de către elev pe CD, răspunzând în limba engleză la
întrebările cuprinse în fişa de interviu elaborată de echipa de selecŃie (25 puncte)
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Tematica probelor de concurs
a) Cunoaşterea limbii engleze - probă scrisă, 90 minute.
Elemente de construcŃie a comunicării
 Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr,
substantive colective
 Adjectivul: comparaŃia intensivă, structuri care utilizează comparativul
 Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a
articolului
 Numeralul: numerale ordinale, numerale fracŃionare, numerale multiplicative
 Verbul: timpuri verbale perfecte; diateza pasivă directă şi indirectă; verbe
modale; construcŃii cu infinitivul şi cu participial , funcŃii sintactice ale
participiul trecut
 Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade
de comparaŃie
 Cuvinte de legătură: prepoziŃii de loc, de timp, de poziŃie, de mişcare;
conjuncŃii; locuŃiuni
 Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiŃională; corespondenŃa timpurilor;
vorbirea directă / indirectă
b) Probele de informatică şi TIC - două probe practice a 90 minute fiecare
ConŃinutul tematic va viza materia claselor a IX-a - a XI-a (informatică programarea calculatoarelor şi T.I.C.), respectiv materia clasei a XII-a
(informatică - sisteme de gestiune a bazelor de date), conform programei pentru
examenul de obŃinere a atestatului profesional în informatică.
c) Video - interviul va cuprinde răspunsurile în limba engleza la întrebările din
fişa de interviu elaborată de comisia de selecŃie şi comunicată candidaŃilor.
Interviul va avea o durată totală de cel mult 10 minute, fişierul înregistrat pe CD
în format prezentare (.ppt, .pptx) sau video (.avi) purtând numele candidatului.

Preşedintele comisiei de selecŃie,
Prof. Ciprian Viorel Rădulescu
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CONCURS DE SELECłIE
a elevilor participanŃi la mobilitatea în cadrul proiectului
„O şansă pentru viitor - Mobilitatea transnaŃională în domeniul IT”
FIŞĂ DE INTERVIU

1. Prezentarea candidatului
2. De ce ai ales să te înscrii la acest concurs de selecŃie?
3. Ce ştii despre firma în care se va desfăşura stagiul de practică?
4. Cum te va ajuta ceea ce ai făcut până acum în parcurgerea stagiului?
5. Care sunt aşteptările tale de la acest stagiu de practică?
6. Cum crezi că îŃi va folosi experienŃa acumulată în această mobilitate în activitatea
viitoare?
7. Ce ştii despre oraşul Leipzig şi ce te-ar interesa să vizitezi în zona respectivă?

INTERVIEW SHEET

1. Introduce yourself!
2. Why did you choose to apply for this selection?
3. What do you know about the company where you will take the internship?
4. How will it help you what you have studied so far during this internship?
5. What are your expectations for the internship?
6. How do you think that you will make use of the experience gathered during this
mobility in your future activity?
7. What do you know about Leipzig and what would you be interested to visit in the
surroundings of the city?
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