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ALGORITM DE SELECȚIE NOMINALĂ A GRUPULUI ȚINTĂ 
 

I. ETAPE ȘI ACTIVITĂȚI 

 

1. Responsabilul pentru activități din echipa de proiect aduce la cunoștința colegilor și a elevilor perioada în care 

va avea loc selecția și pune la dispoziția colegilor/elevilor o serie de documente care sprijină selecția: 

Chestionar de selecție, Angajament de participare, Lista de criterii de selecție. Acestea vor fi publicate pe site-

ul liceului.  

2. Cei care doresc să participe vor consulta materialele disponibile și vor completa chestionarul de selecție. 

3. Chestionarul datat și semnat, însoțit de CV, va fi depus cu număr de înregistrare la secretariatul liceului. 

4. Directorul liceului numește o echipă de selecție alcătuită din 2 membrii ai echipei de proiect, un profesor din 

afara echipei și 1 elev pentru a realiza selecția conform criteriilor afișate anterior. 

5. Lista nominală este afișată la avizierul liceului și este publicată pe site-ul liceului. 

6. Contestațiile se primesc în termen de 24 de ore. 

7. Soluționarea contestațiilor și publicarea listei nominale definitive. 

 

II. CRITERII SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

1. Selecție grup țintă eleve: 

a. Participare constantă la activitățile culturale organizate în liceu în ultimii doi ani. 

b. Rezultate deosebite la disciplinele umaniste la situația școlară și la concursurile de cultură și creație. 

c. Medii anuale mari la limba engleză și limba și literatura română. 

d. Participare la Clubul de lectură și Clubul de jurnalism ale liceului. 

e. Implicare în redactarea revistei liceului: Suflet și lumină. 

f. Disponibilitatea de a lucra în echipă și de a învăța prin metode moderne. 

g. Disponibilitatea de a susține financiar, dacă este cazul, participarea la deplasările în străinătate. 

h. Disponibilitatea părinților de a permite ieșirea elevelor în spațiul european însoțite de profesorii din liceu. 

a. Criterii de departajare 
(1) Nota obținută la eseul recomandat în chestionarul de selecție. 

(2) Fluența și corectitudinea limbii engleze reflectate în mediile anuale. 

 

2. Selecție grup țintă profesori: 

b. Bună cunoaștere a limbii engleze sau franceze. 

c. Predarea unei discipline umaniste. 

d. Deținerea unui statut  (funcții) dintre următoarele: diriginte, consilier educativ, responsabil resurse umane 

(director), responsabil pentru comisia de voluntariat, responsabil sau membru în Asociația Părinților, 

spiritual al liceului/psiholog. 

e. Disponibilitatea de a contribui financiar cu 20% din suma de proiect destinată pentru participarea la 

cursurile din străinătate. 

f. Disponibilitatea de a se implica, ulterior participării la cursuri în străinătate și în țară, în cursul anului 

școlar 2016 – 2017, în activitatea de aplicare la orele de curs, lunar, a unei metode didactice moderne. 

g. Disponibilitatea de a elabora auxiliare digitale în diverse programe. 

h. Disponibilitatea de a lucra în echipă. 

i. Disponibilitatea de a se angaja la acestea printr-un Angajament scris. 

j. Disponibilitatea de a participa la 1 curs în străinătate și la 1 curs în România, în mod obligatoriu. 

k. Criterii de departajare 
(3) Continuitate în predarea în LTA. 

(4) Continuitate neîntreruptă în LTA. 
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