anunţă lansarea Proiectului Erasmus+

ce se va desfăşura în perioada: octombrie 2015 – septembrie 2017

Parteneri:


XIV Liceum Ogólnokształcące, Poznań (Secondary School No. 14 in Poznań, Poland)



Liceul Tehnologic Economic de Turism (The Economic Technological High School of Tourism, Romania)



Istituto D'Istruzione Superiore (Institute of Secondary Education, Italy)



Bolvadin Anadolu Lisesi (Bolvadin Anatolian High School, Turkey).

Criterii de selecţie pentru participarea elevilor la activităţile proiectului:





Rezultate la învăţătură
o Media la limba străină (în funcție de proiect).
o Mediile la disciplinele ale căror competențe sunt vizate de către proiect.
o Media la TIC.
o Media la purtare (frecvența la ore).
Interviul de selecţie
Portofoliul candidatului
o CV în format Europass
o scrisoare de intenţie
o alte materiale pe care le consideră necesare şi care îl reprezintă cel mai bine; (ex: premii şi
rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, certificate de limbi străine, implicare în diferite
proiecte şi activităţi extraşcolare, activităţi de voluntariat, etc.)

 Disponibilitate de participare la proiect

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune până la data de 14.10.2015, la secretariatul Liceului
Tehnologic Economic de Turism, corp A, între orele 14-16.
Interviul de selecţie va avea loc pe data de 16.10.2015, corp A.
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Dintre rezultatele planificate:









Crearea unei aplicațiii interactive "TIC în proiecte interdisciplinare"
Crearea unui curs on-line "Conceptul de venituri - sau cum să inițiezi o afacere".
Crearea unui curriculum cu manual interactiv ( tema- Europa).
Crearea unui ghid interactiv.
Crearea unui joc urban interactiv "Particularitățile orașul meu".
O revistă-lunară multimedia în Edu Glogster.
Crearea de filme/prezentări pentru diferitele etape ale proiectului.
Pentru a crea animații, teste și alte materiale de învățare se vor folosi o varietate de instrumente Web
2.0.

Criterii de selecţie pentru participarea cadrelor didactice la activităţile proiectului:





Portofoliul candidatului
o CV model europass
o scrisoare de intenţie
o alte documente pe care le consideră relevante şi care îl reprezintă din punct de vedere
profesionalâ
Disponibilitate de participare la proiect
Experiență în activitățile proiectelor educaționale

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune până la data de 14.10.2015, la secretariatul Liceului
Tehnologic Economic de Turism, corp A.

