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GHID - PROBE CONCURS - SELECȚIE ELEVI

Cuprins
1.
2.
3.
4.

Formularul de evaluare
Proba 1 – interviul de motivație
Proba 2 – probă de specialitate
Proba 3 – probă orală la limba engleză

1. Formularul de evaluare
a) Responsabil: responsabil selecție;
b) Scopul formularului de evaluare: în formularul de evaluare sunt trecute notele
elevilor de la cele 3 probe de concurs: proba orala la limba engleză, proba de
specialitate și interviul.
c) Punctajul. Punctajul maxim pe care îl poate obține un elev este de 30 de puncte.
Se adună punctajele obținute de la cele 3 probe de concurs (exemplu: elevul Ion
Popescu a obținut nota 9 la proba orala la limba engleza, nota 8 la proba de
specialitate și nota 10 la interviu. Punctajul final este de 27 de puncte. 27/30).
d) Notele se trec în documentul „Anexa_Formular_de_evaluare”.
*Notele din formularul de evaluare reprezină punctajul final de selecție. În funcție
de punctajul obținut, un elev poate să fie:
- ADMIS - elev selectat în proiect;
- REZERVĂ - elev ce merge în proiect DOAR DACĂ un elev admis nu mai
poate participa (trebuie selectate 2 rezerve la 7 elevi);
- RESPINS - elev ce nu a fost selectat să meargă în proiect.

2. Proba 1 – interviul de motivație
a)
b)
c)
d)
e)

Durata probei orale/elev: 5-10 minute;
Evaluator: responsabil selecție;
Formatul probei: evaluatorul poartă un dialog cu elevul;
Tematici: motivația și interesul elevului de a participa la proiect;
Scopul interviului: Din interviu trebuie să reiasă că elevul îndeplinește
următoarele criterii:
(a) Are o motivație/ un interes mare de a participa la proiect;
1

Proiect: Stagii practice la agenti economici europeni - competente la standarde europene si sanse crescute de angajare"
Număr: 2020-1-RO01-KA102-0781922020-1-RO01-KA102-078192

(b) Are abilități de comunicare bune;
f) Punctajul se notează de la 1 la 10 (1 - fiind cea mai mică notă, 10 - fiind cea mai
mare notă; se pot acorda note de tipul formatului 9,70/ 6,20/ 8,50). Pentru fiecare
criteriu (a) și (b), de la punctul e) de mai sus, se acordă o notă și apoi se face
media celor două (a) și (b) ce rezultă nota finală a elevului. (exemplu: elevul Ion
Popescu a obținut nota 9 la criteriul motivației și interesului și nota 10 la abilități
de comunicare. Nota finala este 9,5).
g) Notele se trec în documentul „Anexa_Note_interviu”.
h) Exemple de întrebări pe care le poate pune evaluatorul:
- De ce îți dorești să participi în proiect?
- De ce îți place domeniul agriculturii?
- Ce ai schimba la agricultra din România?
- De ce îți dorești să lucrezi în domeniul agriculturii?
- Ce vrei să înveți specific de la proiect?

3. Proba 2 – probă de specialitate
a) Durata probei orale/elev: 5-10 minute;
b) Evaluator: 2 profesori de specialitate;
c) Formatul probei: evaluatorul poartă un dialog cu elevul în care îi adresează 5
întrebări din domeniul agriculturii (noțiuni ce au fost predate în cadrul orelor de
curs);
d) Tematici: domeniul agriculturii;
e) Scopul probei de specialitate: Din proba de specialitate trebuie să reiasă că
elevul cunoaște noțiuni și are abilități din domeniul agriculturii.
f) Punctajul. Evaluatorul va pune 5 întrebări. Fiecare întrebare are 2 puncte. La
finalul celor 5 întrebări, evaluatorul adună punctele de la fiecare întrebare și
rezultă nota finală (exemplu: elevul Ion Popescu a obținut punctajele 2; 1; 1,5;
1,5; 0,5. Nota finala este 6,5).
g) Notele se trec în documentul „Anexa_Note_proba_de_specialitate”.

4. Proba 3 – probă orală la limba engleză
a)
b)
c)
d)

Durata probei orale/elev: 5-10 minute;
Evaluator: 1 profesor de limba engleză;
Formatul probei: evaluatorul poartă un dialog cu elevul în limba engleză;
Tematici: motivația elevului de a participa la proiect, motivul pentru care este
interesat de domeniul agriculurii (tematicile ar trebui să includă vocabularul de
specialitate – domeniul agriculturii), etc;
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e) Scopul probei orale la limba engleză: Din proba orală la limba engleză trebuie să
reiasă că elevul îndeplinește următoarele criterii:
a. Poate susține o discuție în limba engleză – nivel conversațional;
b. Cunoaște limbajul de specialitate (domeniul agriculturii) în limba engleză;
f) Punctajul se notează de la 1 la 10 (1 - fiind cea mai mică notă, 10 - fiind cea mai
mare notă; se pot acorda note de tipul formatului 9,70/ 6,20/ 8,50). Pentru fiecare
criteriu a. și b., de la punctul e) de mai sus, se acordă o notă și apoi se face
media celor două a. și b. ce rezultă nota finală a elevului. (exemplu: elevul Ion
Popescu a obținut nota 9 la discuția în limba engleză – nivel conversațional și
nota 7 la cunoașterea limbajului de specialitate. Nota finala este 8).
g) Notele se trec în documentul „Anexa_Note_proba_lb_engleza”.

Anexele trebuie semnate de evaluatori și responsabilul de selecție.
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