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Tehnologia SMART - Rol cheie pentru reuşita profesională şi socială a elevilor 
 

Calendarul selecției: 
 

05-06 decembrie 2016, 830-1400  depunerea dosarelor 

07 decembrie 2016   interviul (8-10 min/elev, în ordine alfabetică) 

08 decembrie 2016   test scris 

09 decembrie 2016   afișarea rezultatelor 
 

Selecția va fi realizată pe baza următoarelor probe și criterii: 
 

• proba 1 eliminatorie: (datele vor fi cele din anul școlar 2015-2016) 

 rezultate la învățătură (media generală>=9.00); se va completa pe cererea de înscriere. 

 media la disciplina informatică>=8.50; se va completa pe cererea de înscriere. 

 frecvența la ore (peste 95%); echipa de selecție va calcula procentul absențelor nemotivate. 

 nota 10 la purtare; se va completa pe cererea de înscriere. 
 

• proba 2 eliminatorie: interviul, în limba engleză, ce se va desfășura pe data de 7.12.2016, 

pe baza fișei de interviu: 

 va viza autoprezentarea candidatului pornind de la scrisoarea de intenție și cv-ul personal 

 se va evalua profilul personalității candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranța, 

rezistența la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate și credibilitate, putere de convingere) 

 cunoștințe de cultură generală. 
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 Prezentarea candidatului… 
De ce ai ales să te înscrii la acest concurs de selecție? 
Ce știi despre firmele în care se va desfășura stagiul de practică? 
Cum te va ajuta ceea ce ai făcut până acum în parcurgerea stagiului? 
Care sunt așteptările tale de la acest stagiu de practică? 
Cum crezi că îți va folosi experiența acumulată în această mobilitate în activitatea viitoare? 
Ce știi despre orașele Portsmouth/Berlin și ce te-ar interesa să vizitezi în zona respectivă? 

 

• selecție prin test: se vor califica primii 14 elevi în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, plus 

3 rezerve, test ce se va desfățura pe data de 8.12.2016, timp de 2 ore, alcătuit din: 

 test grilă de utilizare a calculatorului (30p)   i 

 test despre noțiuni generale de Android (10p)   iii 

 test despre bazele programării (40p) (pseudocod sau C/C++) ii 

 test scris de limba engleză (20p)     iv 

Bibliografie: 

i. Manual, Tehnologia infomației și a comunicațiilor, clasa a IX-a. 

ii. Manual, Informatică, clasa a IX-a. 

iii. https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) 

https://developer.android.com/training/basics/firstapp/running-app.html 

https://developer.android.com/training/basics/firstapp/creating-project.html 

iv. Manual, Limba engleză, clasa a IX-a. 
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• criterii de departajare:  

 

Criteriu Punctaj acordat 

Rezultate la concursuri/olimpiade şcolare din anul școlar 
2015-2016 la disciplinele informatică, matematică, fizică, 
chimie.* 

 premiu/menţiune la olimpiade/concursuri şcolare 
municipale; 

 premiu/menţiune la olimpiade/concursuri şcolare 
judeţene;  

 premiu/menţiune la olimpiade/concursuri şcolare 
naţionale sau internaţionale. 

  5p - premiu la nivel municipal 

10p - premiu la nivel judeţean 

20p - premiu la nivel naţional 

22p - premiu la nivel internaţional 

 

*se acordă punctaj pentru fiecare tip de premiu 

*punctajele se vor acorda pentru toate rezultatele 

Activităţi de reprezentare a şcolii. 

 organizator al activităţilor din cadrul proiectelor 
Science Week și/sau Art’s Week. 

 realizare afişe, pliante, albume foto pentru activităţile 
şcolii, materiale video de prezentare a şcolii; 

 alte activităţi. 

Punctaj maxim 

5p+5p 

 

5p 

 

3p 

Rezultate în implementarea tehnologiilor informatice 
moderne și/sau contribuţii personale la proiecte IT. 

 creator de soft educaţional  

 creator de resurse alternative pentru învăţare 
(website, teste, prezentări multimedia etc.) 

Punctaj maxim 
 

10p 

3p 

 

 

Comisia de examinare afișează la avizierul colegiului, la loc vizibil rezultatele obținute, pe 9.12.2016: 

900   afișarea rezultatelor 

900-1100   depunerea contestațiilor 

1100-1500  rezolvarea contestațiilor 

1600   afișarea rezultatelor finale. 

 


