Procedură selecţie elevi în vederea mobilităţilor din Turcia, aprilie 2014 şi
Spania mai 2015
Proiect Comenius „Paix dans les cours, paix dans les coeurs, europaysons-nous”
1. Declaraţie/Acord parental semnat de unul dintre părinţii prezenţi la
reuniunea din 17.12.2013
2. Vârsta minimă, în ani împliniţi, în data de 31.01.2014, de 12 ani.
3. Media la disciplina Limba Franceză în clasa a V-a să fie 9/10.
4. La momentul selecţiei să aibă pregătit un portofoliu care să conţină
următoarele componente:
a) Prezentarea ţărilor: Belgia, Franţa, Bulgaria, Turcia, Polonia, Italia,
Spania, Macedonia (informaţii generale: capitală, oraşe importante,
aşezare,
drapel,
imn,
personalităţi
marcante,
sport
naţional/tradiţional, sportivi renumiţi, limba oficială, poze, 1-2 pagini
pentru fiecare ţară).
b) Prezentarea României: informaţii generale – 1 pagină, poze cu oraşul
nostru şi şcoala noastră. Pozele cu oraşul şi şcoala noastră să fie aduse
pe un CD.
c) O jucărie/un joc confecţionat de către elevi (preferabil din material
reciclabil).
d) Interviu realizat cu părinţii/bunicii (jocuri tradiţionale, jocurile
copilăriei lor/jocuri specifice diferitelor sărbători) – 2/3 pagini.
e) O fişă care să conţină date despre sportul naţional al României,
despre sporturile cu tradiţie la noi în ţară. În această fişă elevii vor
menţiona cel puţin 4 nume marcante din sportul românesc,
specificând sportul în care aceştia au performat.
f) O scrisoare redactată în nume personal, în care elevul/eleva să
povestească despre jocurile copilăriei sale.
5. Probă orală de limba franceză (– Limba franceză, Limba Modernă 2,
manual pentru clasa a –V-a şi a VI-a). Proba va evalua capacitatea
candidatului de a se exprima liber în limba franceză (prezentare
personală), dar şi capacitatea acestuia de a răspunde la întrebări
(referitoare la familie, prieteni, pasiuni) - comisia va fi stabilită
ulterior.
6. Probă scrisă de cultură generală (suport - portofoliul cu prezentarea
ţărilor, întrebările vor viza doar informaţiile cerute în acest
portofoliu) - comisia va fi stabilită ulterior.

Nota bene: Baremul va fi pus la dispoziţia participanţilor!
Portofoliul şi jucăria/jocul realizate vor fi predate în săptămâna 06.01.2014
– 10.01.2014 profesoarei Sabău Ioana, iar proba orală şi cea scrisă de
cultură generală se vor desfăşura în săptămâna 13.01.2014-17.01.2014
(data, ora şi locul vor fi comunicate ulterior). Portofoliul şi jucăria să fie
însoţite de numele şi prenumele realizatorului.
Echipa de proiect

